CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI - MODEL
„Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de
supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”

MODEL
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
„Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcțiimontaj pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”
nr...............
încheiat astăzi, data de....................
Având ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de
achiziţie publică de lucrări denumit în continuare “contractul”
Între
Comuna I.C. Brătianu cu sediul in Comuna I.C. Brătinau, str. Principală, nr.34, cod poșstal 827100,
telefon 0240573134 cod fiscal 4794036, cont deschis la Trezoreria orașului Măcin, reprezentată legal
prin dl. Alexe Iordan, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,
şi
................................................, cu sediul in ...................., str.............nr........., judet.................., cod
postal .........................., telefon/fax ........, e-mail............. , număr de înmatriculare la Registrul
Comertului ...................., cod fiscal RO....................., cont ..............................deschis la ...................,
reprezentată prin ............................... în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.
1. Definiţii
- în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Beneficiar şi Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
b) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o
autoritate contractantă, în calitate de Beneficiar, şi un Executant de lucrări, în calitate de Executant;
c) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
d) operator economic - oricare Executant de lucrări, persoană fizică/juridică, de drept public sau
privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă
executarea de lucrări;
e) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic în acest contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi
propunerea tehnică. În cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnică şi cea
financiară acceptate de către achizitor şi pe baza cărora a avut loc încheierea acestui contract;
f) preţul contractului - preţul plătibil exectantului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru
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îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
g) propunere financiară - oferta financiară ca și preț de catalog înregistrat în catalogul electronic pe
care a făcut-o executantul împreună cu informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi
comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate pentru executarea contractului;
h) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini cuprins în
documentaţia de atribuire;
i) lucrări - activităţi a căror executare face obiectul contractului;
j) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului ;
k) preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
l) specificaţii tehnice – descrierea caracteristicile tehnice ale dotărilor;
m) zi - zi calendaristica; lună - lună calendaristică; an - 365 de zile;
n) dotări – orice echipamente, instalații, amenajări sau obiecte care sunt necesare realizării obiectului
contractului, care sunt parte a sistemelor de iluminat public și de supraveghere cu camera video
exterioare cu un subsistem de alarmă antiefracție;
2. Interpretare
2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice cu excepţia cazurilor în
care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
2.3. Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform următoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat în zile sau luni de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data
la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă
la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului;
c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni începe să
curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care
reprezintă ziua din ultima lună corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul
termenului exprimat în luni, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în
care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective;
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile sau luni este o zi de sărbătoare legală, duminică sau
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a),
b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.
2.4. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate. Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract,
acesta obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care
legea, obiceiul sau echitatea le dă obligaţiei respective, după natura sa.
3. Obiectul contractului
3.1. Obiectul contractului îl constituie elaborarea unui Proiect tehnic cu detalii de execuție verificat
tehnic conform normelor legale și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și
autorizațiilor necesare executării lucrărilor, asigurarea de asistență tehnică pe toată durata de
desfășurare a contractului și executarea de lucrări de construcții-montaj la sistemul de iluminat public
și pentru înființarea sistemului de supraveghere cu camere video exterioare cu un subsistem de alarmă
antiefracție pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public și înființarea unui
sistem de supraveghere în comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea”, în perioada convenită şi în conformitate
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4. Preţul contractului
4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil Executantului de către Beneficiar, conform
ofertei financiare este de …......….. lei, la care se adaugă TVA in valoare de .............. lei. (se va completa
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la încheierea contractului în funcție de oferta financiară).
4.2. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din contract, este valoarea rezultată din devizul
general al Proiectului tehnic.
4.3. Preţul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului.
4.4. Beneficiarul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de lucrări „Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de
construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C.
Brătianu” în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract produce efecte pe o durată de 9 luni de la data semnării acestuia de către
ambele părţi, respectiv până la data de................................... (se va completa la încheierea contractului
în funcție de graficul de lucrări) la care se adauga perioada de garantie a lucrărilor.
5.2. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi
contractante a obligaţiilor ce le revin, conform contractului.
6. Executarea contractului
6.1.
a) Pentru prestări servicii de proiectare ale Proiectului tehnic cu detalii de execuție, executarea
contractului începe după semnarea prezentului contract de către ambele părţi;
b) Executantul va prezenta în termen de maxim 45 de zile de la semnarea contractului de către ambele
părţi următoarele documente:
a) Proiectul tehnic cu detalii de execuție întocmit conform reglementărilor legale, verificat de un
verificator autorizat angajat de către Executant;
b) Documentația tehnică necesară obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor necesare executării
lucrărilor, potrivit reglementărilor legale;
6.2. a) Pentru executarea lucrărilor și asistență tehnică Executantul va începe executarea contractului în
cel mult 15 de zile de la data încheierii Procesului – verbal de predare primire a amplasamentului.
Beneficiarul emite Ordinul de începere al lucrărilor după cel mult 5 zile de la recepția Proiectului tehnic
cu detalii de execuție.
b) Executantul va finaliza efectuarea lucrărilor într-un termen de cel mult ............... luni (se va completa
la încheierea contractului în funcție de graficul de lucrări) de la emiterea ordinului de începere a
lucrărilor de către Beneficiar.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini al achiziţiei;
b) Oferta financiară a Executantului;
c) Propunerea tehnică a Executantului.
d) Proiectul tehnic cu detalii de execuție verificat de un verificator autorizat, după aprobarea acestuia
de către CRFIR Constanța și recepționat de Beneficiar.
7.2. Documentele contractului constituie anexe ale prezentului contract.
8. Standarde
8.1. Toate activitățile desfășurate de Executant în baza Contractului vor respecta standardele,
normativele şi legislația în vigoare specifică domeniilor de activitate ale Contractului.
9. Obligaţiile principale ale Executantului
9.1. Obligaţiile principale ale Executantului sunt:
1) Executantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în Contract in conditiile legislatiei române, cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale
proiectului tehnic cu detalii de execuție care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter
de imprevizibilitate şi care pot leza obligațiile financiare ale Beneficiarului;
2) Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanțele solicitate prin Caietul de
sarcini şi prezentate in propunerea tehnică;
3) Proiectul tehnic cu detalii de execuție va respecta prevederile reglementărilor tehnice, standardelor
și legislației referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare la data proiectării. Dacă ulterior
proiectării intră în vigoare norme modificate sau noi, aplicarea acestora va fi realizată astfel încât
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proiectul să nu înregistreze modificări substanțiale în sensul Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu
modificările și completările ulterioare.
4) Executantul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea în construcții, asumându-şi toate responsabilitățile şi garanțiile ce decurg atât din conținutul
Contractului cât şi a prevederilor legale in vigoare. Din acest punct de vedere, Executantul are cel puțin
următoarele obligații şi răspunderi:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;
b) asigurarea prin proiect şi prin detaliile de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu
respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectului elaborat unui specialist verificator de proiecte atestat, precum şi
soluționarea neconformităților şi neconcordanțelor semnalate de către acesta;
d) elaborarea caietelor de sarcini şi a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea,
întreținerea şi reparațiile; urmărirea privind comportarea in timp a construcțiilor precum şi, dacă e
cazul, a documentației privind postutilizarea construcției;
e) stabilirea prin proiect a fazelor de execuție determinante pentru lucrări şi participarea pe şantier la
verificările de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute in execuție din vina proiectantului şi urmărirea
aplicării pe şantier a soluțiilor adoptate;
g) participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;
h) asigurarea asistenței tehnice;
i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților
pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect şi la recepția la terminarea lucrărilor;
5) Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare tehnică și a documentațiilor pentru
obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare executării lucrărilor conform graficului de
prestare asumat în propunerea tehnică. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin
circumstanţe care nu se datorează Executantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta
graficul de execuție a proiectului și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și
autorizațiilor necesare executării lucrărilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util,
Beneficiarului. În afara cazului în care Beneficiarul acceptă revizuirea graficului de execuție a
proiectului, pe baza justificărilor furnizate de Executant, încheindu-se în acest sens un act adiţional,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a pretinde Executantului
majorări de întârziere; Întârzierea va fi constatată de Dirigintele de șantier și responsabilul de contract
numit de Beneficiar și va fi notificată Executantului în maxim 3 zile de la constatare, acesta având
termen de 7 zile pentru încadrare în grafic sub sancțiunea aplicării penalităților de intârziere în procent
de 0,03% pe zi din valoarea proiectului tehnic, până la încadrarea în grafic;
6)Executantul răspunde de respectarea normelor metodologice la legislația specifică în faza de proiect
pentru obținerea avizului Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea și de implementarea și respectarea
proiectului de execuție pentru sistemul de supraveghere video cu subsistem de alarmare;
7)Executantul se obligă să remedieze și să completeze documentația tehnică ori de câte ori intervine
această necesitate, până la semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
8)Executantul se obligă să depună toate diligențele necesare şi va actiona in cel mai scurt timp posibil
pentru a da curs solicitărilor de informații suplimentare venite din partea Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța (CRFIR) în perioada de verificare a Proiectului tehnic cu detalii
de execuție, în cazul în care acesta este necesară;
9) După aprobarea Proiectului tehnic de către CRFIR, Executantul va actualiza Programul de execuție
detaliat sub formă de grafic Gantt, pe baza programului de lucrări depus în propunerea tehnică.
Programul de execuție este aprobat de Beneficiar și devine program de referință pentru urmărirea și
controlul performanței Executantului și al progresului lucrărilor. Nicio plată nu va fi efectuată de către
Beneficiar înainte de aprobarea programului de execuție;
10) În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Beneficiarului,
afectează durata activităţilor, Executantul va transmite Beneficiarului o revizuire a Programului de
Execuţie. De asemenea, ori de câte ori Executantul constată că nu poate finaliza Lucrările în durata de
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execuţie, va prezenta o revizie a Programului de Execuţie;
11) a) Acceptarea de către Beneficiar a unui Program de Execuţie, în care durata de proiectare şi
execuţie a lucrărilor ar fi mai mare decât durata de execuţie, nu reprezintă acordarea unei prelungiri a
duratei de execuţie. Orice prelungire a duratei de execuţie se va face doar datorită următoarelor cauze:
i) condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate
excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp
definită ca durata de execuţie la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare
specificul lucrărilor, localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective;
ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor întârzie activitatea Executantului din motive care nu
se datorează culpei Executantului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;
iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a lucrărilor şi care nu se datorează culpei
Executantului;
iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin
Contract;
v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Executantului sau vreunui risc în
responsabilitatea Executantului;
vi) forţă majoră;
vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile condiţiilor contractuale,
îndreptăţeşte Executantul la o prelungire a duratei de execuţie şi care nu se datorează culpei
Executantului.
b) În vederea prelungirii duratei de execuţie datorată cauzelor enumerate la litera a), Executantul va
notifica Beneficiarul în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile de la producerea evenimentului sau
situației. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 3 zile de la data apariţiei
evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi durata de execuţie şi Beneficiarul nu va plăti niciun cost
suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 3 zile datei
notificării;
12) Executantul se obligă să remedieze pe cheltuiala proprie şi în termenul indicat de Beneficiar orice
deficienţă a documentației tehnice sau de execuție a lucrărilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor
sale contractuale;
13) Executantul are obligația de a informa în scris despre stadiul derulării contractului, ori de câte ori
Beneficiarul solicită acest lucru. Înainte de Recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va transmite
Beneficiarului Raportul la terminarea lucrărilor privind asistența tehnică acordată pe parcursul
execuției lucrărilor;
14) Executantul va prezenta în fața comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și respectiv la recepția
finală, punctul de vedere privind execuția lucrărilor;
15) Dacă pe parcursul derulării contractului se constată neconformităţi nejustificate ce decurg atât din
proiectul tehnic, cât şi din detaliile de execuţie și Beneficiarul va considera că acestea sunt cauzate din
culpa exclusivă a Executantului, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita acordarea de despăgubiri
pentru repararea prejudiciilor cauzate, în procent de 0,01% din valoarea lucrărilor neconforme.
16) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnicoeconomică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant în solidar cu
verificatorul proiectului la sesizarea justificată a Beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică
elaborat de un expert tehnic atestat;
17) Executantul se obligă să întocmească şi să predea Beneficiarului, la sediul acestuia, Proiectul tehnic,
detaliile de execuţie și documentația tehnică necesară obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor
necesare executării lucrărilor pe suport de hârtie în 2 exemplare originale şi 1 exemplar pe suport CD
ROM/DVD cu documentația în format editabil word. și în format pdf. iar planșele în formatul editabil
sub care s-au realizat;
18) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală
ori industrială, asupra documentației elaborate în baza prezentului contract și/sau dobândite în
executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica,
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cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu
excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, în
condițiile Legii nr.8/1996, cu modificările și completările ulterioare;
19) Executantul se obligă să execute lucrarile de construcții-montaj la sistemul de iluminat public și
pentru înființarea sistemului de supraveghere cu camere video exterioare cu un subsistem de alarmă
antiefracție în perioada contractuală şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract;
20) Executantul este pe deplin responsabil pentru realizarea lucrărilor in conformitate cu Programul de
execuție;
21) Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările, precum şi să remedieze viciile ascunse, cu
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract;
22) Executantul se obligă să realizeze lucrările în conformitate cu legislaţia în vigoare, asigurând
performanţele tehnice prin care sunt realizate cerinţele esenţiale de calitate ale celor două sisteme;
23) Executantul se obligă să supravegheze desfăşurarea activităţilor, să asigure resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea in masura in care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută in contract și anexele acestuia sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract;
24) Executantul asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor contractului prin Planul de
asigurare a calității lucrărilor pe timpul execuției asumat în Propunerea tehnică. Respectarea acestuia
nu exonerează Executantul de niciuna din sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile sale contractuale;
25) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi reglementărilor din legislaţia privind calitatea în construcţii;
26) Executantul se asigură că cerințele contractuale și Ordinele administrative sunt respectate de
personalul său, subcontractanții și angajații acestora;
27) Executantul se obligă să ia toate măsurile pentru a menţine locul de executare, atât timp cât acesta
este sub controlul său, în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru persoanele a căror
prezenţă în aceste spații este autorizată. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de dauneinterese, 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 Beneficiarului;
28) Executantul se obligă să procure şi să menţină pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 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 și/sau al riveranilor;
29) Executantul se obligă să obțină orice alte facilități suplimentare din afara șantierului care îi pot fi
necesare la proiectarea și execuția lucrărilor;
30) Executantul se obligă să asigure executarea obligațiilor contractuale cu diligenţa necesară şi
eficienţă, în conformitate cu legislaţia şi standardele de mediu în vigoare;
31) Executantul se obligă să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul şi pentru a
evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor și proprietăţilor rezultate din factori generaţi de
metodele sale de lucru;
32) Executantul are responsabilitatea păstrării, protejării, mutării și înlocuirii de cabluri și echipamente
în conformitate cu cele prevăzute în Lege și în reglementările și acordurile specifice ale
proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date de aceștia. Când
o activitate pe șantier poate provoca perturbări sau poate afecta un serviciu de utilități, Executantul îl
va informa în scris imediat pe Beneficiar și va lua măsurile corespunzătoare în timp util cu scopul
reglemetării situației și continuării normale a execuției lucrării;
33) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a materialelor, echipamentelor şi
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor până la
data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
34) Executantul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în
justiţie, daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură ce rezultă din încălcarea unor drepturi
de proprietate intelectuală cum ar fi brevete, nume, mărci înregistrate, și alte asemenea, sau cele
legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu

Pagina 6 din 15

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI - MODEL
„Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de
supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”

execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea cu excepţia situaţiei în care o astfel de încărcare rezultă
din respectarea cerințelor Beneficiarului;
35) Executantul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor cu privire la protecţia
muncii personalului însărcinat cu activitățile contractului;
36) a) Începând cu data de începere a execuției lucrărilor, Executantul se asigură că el, personalul său,
inclusiv subcontractanții săi, orice persoană de care este responsbil precum și lucrările și dotarea
tehnică pe care o folosește în activitățile contractui sunt asigurate corespunzător pe toată durata
executării lucrărilor, de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană de asigurări. Executantul
va respecta reglementările legale privind durata valabilității asigurării și în cazul asigurării privind
calitatea lucrărilor;
(b) Executantul va suporta integral consecinţele lipsei totale sau parţiale a asigurării, precum și
conformitatea acesteia în raport cu obligațiile legale, eliberând complet Beneficiarul de orice
răspundere în această privinţă;
37) Executantul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea Beneficiarului şi în termenul
indicat de acesta, orice deficienţă în executarea lucrărilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale
contractuale;
38) Executantul este responsabil de demontarea elementelor actualului sistem de iluminat public și
predarea materialelor sau articolelor provenite din acesta la sediul Beneficiarului;
39) Executantul răspunde de propriile utilaje;
40) Executantul se obligă de producerea și aprovizionarea echipamentelor și materialelor necesare
execuției lucrărilor în timp util pentru a permite Beneficiarului să verifice calitatea materialelor și
echipamentelor;
41) Executantul va înainta pentru realizarea Cărții tehnice a construcției toate documentele de calitate
precum şi rezultatele probelor/testelor efectuate. Probele/testele din șantier vor fi realizate în prezenţa
reprezentanților Beneficiarului;
42) Materialele şi echipamentele care nu au calitatea specificată în Propunerea tehnică vor fi respinse
de către Beneficiar și vor fi ridicate de Executant într-un termen indicat. În cazul în care Executantul nu
respectă termenul indicat, materialele şi echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul
şi riscul Executantului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include echipamente sau materiale
respinse va fi respinsă și nu se va emite niciun Certificat de Plată şi nu se va face nicio plată pentru
acestea;
43) Beneficiarul, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, are autoritatea să solicite sau să
decidă, prin emiterea unui Ordin Administrativ:
(a) ridicarea de pe Şantier în termenul indicat în Ordin a materialelor sau echipamentelor care, în opinia
motivată a dirigintelui de șantier, nu sunt conforme cu prevederile Contractului şi înlocuirea lor cu
materiale sau echipamente conforme;
sau
(b) demolarea şi refacerea corespunzătoare sau repararea satisfăcătoare, fără a se ţine seama de vreun
test anterior, a oricărei lucrări care, în raport cu materialele, echipamentele, execuţia sau proiectul
pentru care este responsabil Executantul, nu este conformă cu prevederile Contractului şi/sau ale
Documentelor Executantului, primele prevalând;
44) Executantul se obligă să remedieze defecţiunile specificate cât mai curând posibil şi pe propriul
cost;
45) Executantul se obligă să asigure intervenţia în cazul apariţiei unor defecţiuni comunicate de
Beneficiar în perioada de garanţie a obiectivului;
46) În executarea contractului Executantul va respecta legislația și reglementările în vigoare legate de
securitatea muncii. Acesta va lua măsuri de siguranță pentru personalul său corespunzătoare
periclolului fizic potențial și va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe
șantier;
47) Într-un termen cât mai scurt, maxim 10 zile, de la data începerii lucrărilor, Executantul va transmite
„Planul propriu de sănătate și securitate în muncă al Contractului” și nu va permite execuția niciunei
lucrări pe șantier înainte de aprobarea planului de către Beneficiar.
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48) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe șantier, care să răspundă de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Executantul va purta întreaga
răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase,
precum și îmbolnăvirilor profesionale și va comunica și cerceta un accident sau eveniment conform
prevederilor legale.
9.2. Codul de conduită al Executantului:
1) Executantul are obligaţia de a acţiona în orice circumstanţă cu obiectivitate şi imparţialitate, ca un
bun şi loial consilier al Beneficiarului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei sale,
precum şi cu discreţia necesară. În special, Executantul se va abţine de la a face orice declaraţii publice
în legătură cu contractul sau lucrările efectuate, respectiv serviciile prestate în cadrul acestuia, fără
aprobarea prealabilă în acest sens, în scris, a Beneficiarului, precum şi de la a se angaja în orice
activitate care vine în conflict cu obligaţiile asumate faţă de Beneficiar prin acest contract. Executantul
nu are dreptul de a angaja Beneficiarul, în orice fel, fără asentimentul scris al acestuia obţinut în
prealabil, şi va face acest lucru cunoscut terţilor ori de câte ori este cazul.
2) Executantul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislaţiei româneşti
relevante în vigoare şi garantează că personalul propriu şi dependenţii acestora respectă şi se
conformează acestor prevederi legale.
3) În cazul în care Executantul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenţii sau
dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure
vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a
face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest
contract sau orice alt contract cu Beneficiarul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu
solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi
câştigate de Executant în baza acestui contract.
4) Plăţile efectuate de către Beneficiar către Executant în baza acestui contract reprezintă singurul
venit sau beneficiu pe care Executantul are dreptul să îl obţină în legătură cu acest contract.
10. Conflictul de interese
10.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are
sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Oricare
ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către Executant imediat
Beneficiarului, în scris.
10.2. Executantul garantează că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care
poate da naştere unui conflict de interese. Executantul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de
compensaţie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de
situaţie.
11. Obligaţiile principale ale Beneficiarului
1) Beneficiarul se obligă să obțină și să pună la dispoziția Executantului toate
acordurile/avizele/autorizațiile pentru lucrările ce constituie obiectul contractului.
2) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului amplasamentul în care se realizeaza
obiectul contractului, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea de șantier.
3) Beneficiarul se obligă să emită Ordinul de începere al lucrărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la
recepția Proiectului tehnic cu detalii de execuție. Ordinul de începere a lucrărilor va fi comunicat
executantului în scris cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data convocării pentru încheierea Procesului
verbal de predare primire a amplasamentului.
4) Beneficiarul se obligă să recepţioneze, potrivit art.15 serviciile prestate și lucrările executate în
conformitate cu prevederile prezentului contract.
5) Beneficiarul îşi asumă după receptionarea lucrării de la Executant responsabilitatea pentru
respectarea condițiilor de utilizare și conservare a acesteia
6) Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Executant pentru lucrările executate în condiţiile
prevăzute la art. 12 din contract.
7) Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate Executantului, precum şi pentru dispoziţiile sale.
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8) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Executantului notificarea de informații suplimentare
solicitate de către CRFIR Constanța la Proiectul tehnic cu detalii de execuție, în maxim 24 de ore de la
primirea notificării, dacă este cazul ca documentația să comporte modificări, completări sau alte
asemenea.
9) Beneficiarul are obligația să respecte instrucţiunile de utilizare a produselor conform Manualului de
Utilizare. Prin semnarea prezentului contract Beneficiarul declară că a primit și a luat act de conținutul
Manualului de Utilizare.
10) Beneficiarul are obligația să înștiințeze de îndată Executantul despre defecțiunile lucrării aflate în
perioada de garanție și nu va permite pe perioada valabilității garanției, sub sancțiunea pierderii
garanției lucrării, intervenția de către alte persoane cu excepția celor autorizate de Executant asupra
produselor și a componentelor care fac obiectul lucrării.
11) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris Executantului, identitatea persoanelor care fac parte
din comisiile de recepție sau a persoanelor împuternicite pentru realizarea de verificări în legătură cu
desfășurarea contractului și modul de executare a lucrărilor.
12. Modalităţi de plată
12.1. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Executant pentru lucrările executate în termen
de 30 de zile calendaristice de la data emiterii și înregistrării facturii la Beneficiar. Facturile vor fi emise
numai după verificarea situațiilor de lucrări transmise de către Executant, verificare ce se va realiza în
termen de maxim 15 zile de la primirea acestora, și încheierea Procesului – verbal de recepție la
terminarea lucrărilor.
12.2. Factura va fi însoțită de Aplicația de plată care va fi semnată de către ambele părţi.
12.3. Beneficiarul realizează plata prin ordin de plată în contul declarat de Executant.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
13.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi conform
prevederilor Legii nr. 72/2013, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 %/zi de întârziere din
valoarea contractului aferentă lucrarilor neexecutate (cu TVA inclus) până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor contractuale.
13.2. - În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile calendaristice de la
expirarea perioadei convenite pentru efectuarea plăţii, atunci acestuia i se poate impune, ca şi
penalităţi conform prevederilor Legii nr. 72/2013 o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03
%/zi de întârziere, din plata neefectuată.
13.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune - interese.
13.4. - În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Executantului, Beneficiarul îşi rezervă
dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o
compensaţie, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru Executant. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
13.5 - Nerespectarea termenului stabilit la art.5 „Durata contractului” alin. 5.1. pentru realizarea
obiectului prezentului contract va angaja răspunderea Executantului pentru întârzierile generate în
cadrul proiectului conform art.13.1, iar pentru pierderea finanţării proiectului, daunele-interese vor fi
calculate la o valoare egală cu preţul contractului, la care se adaugă 10 % din valoarea aceluiaşi
contract.
Clauze specifice
14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1. Garanţia de bună execuţie se constituie în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA.
Garanția de bună execuție se constituie pe perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție publică, 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 și
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devine anexă la contract.
14.2. Beneficiarul emite ordinul de începere a contractului numai după ce Executantul a făcut dovada
constituirii garanţiei de bună execuţie.
14.3. Executantul face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie transmițând Beneficiarului copii
conform cu originalul ale documentelor care atestă realizarea acestui demers.
14.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie dacă Executantul
nu îşi îndeplineşte obligaţiile, dacă îşi execută cu întârziere sau necorespunzător obligaţiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii oricăror pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu
au fost respectate.
14.5. Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, la solicitarea scrisă a Executantului, în
termenele legale prevăzute, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei din partea
Beneficiarului.
15. Recepţie şi verificări
15.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrărilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din anexele contractului.
15.2. Verificările vor fi efectuate de către Beneficiar, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract.
15.3. Serviciile de proiectare vor fi considerate recepţionate după aprobarea acestora de către CRFIR
Constanța şi acceptarea acestora de către Beneficiar. Pentru a fi aprobate documentaţiile de
proiectare, în cazul identificării unor posibile deficienţe, Executantul trebuie să efectueze toate
modificările/completările solicitate de către CRFIR/Beneficiar într-un termen de timp specificat de
Beneficiar, în funcție de cerințele CRFIR față de termenul de depunere.
15.4. Recepția serviciilor de proiectare de către Beneficiar se face de către o comisie a acestuia, în
termen de maxim 15 zile de la primirea notificării de aprobare a Proiectului tehnic cu detalii de execuție
de către CRFIR.
15.5. Recepția serviciului de asistență tehnică se face de către o comisie a Beneficiarului în baza
Raportului la terminarea lucrărilor privind asistența tehnică acordată pe parcursul execuției lucrărilor
în termen de maxim 15 zile de la primirea acestuia.
15.6. Recepția la terminarea lucrărilor se va organiza și realiza potrivit reglementărilor legale privind
recepția la terminarea lucrărilor, urmare a notificării Beneficiarului de către Executant privind
finalizarea lucrărilor. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepția.
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor și lucrărilor conform art. 6.1. lit. a) și
art 6.2. lit. a) ale pezentului contract.
13.2. În cazul în care Executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate Beneficiarului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
13.3. Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie finalizate la termenele convenite de
părţi, termene ce sunt prevăzute de graficul de execuţie al contractului.
13.4. În cazul în care din motive independente de vointa si capacitatea lucrativa a Executantului sau a
Beneficiarului este necesara intreruperea activitatii pentru o anumita perioada, atunci părţile vor
revizui, dupa o motivare detaliată, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.5. Execuția contractului trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
15. Perioada de garanţie acordată obiectivului
15.1 . Perioada de garanţie este de 60 de luni şi decurge de la data recepţiei realizate la terminarea
lucrărilor de către Executant până la recepţia finală.
15.2. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a
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remedia viciile şi alte defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1). pe cheltuiala proprie, în
cazul în care ele sunt necesare din cauza:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectare; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite
care îi revin în prezentului contract.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
15.3. (1) La primirea notificării Beneficiarului, Executantul are obligaţia de a remedia defectul sau de a
înlocui produsul în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
(2) Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă
perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.4. Dacă Executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, Beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Executantului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Beneficiarul le poate avea faţă de
Executant prin contract. In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Executantului, lucrarea fiind
realizata conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca si produse
și/sau lucrari suplimentare.
15.5. În cazul în care se solicita si se accepta inlocuirea unui corp de iluminat aflat in garantie,
Beneficiarul are obligatia de a restitui executantului corpul de iluminat vechi care a fost inlocuit in
termen de cel mult 10 (zece) zile de la primirea corpului de iluminat nou. In cazul in care nu se respecta
aceasta obligatie de catre Beneficiar, atunci Executantul are dreptul sa factureze corpul de iluminat
nou, iar Beneficiarul se obliga sa il achite in integralitate fara nicio rezerva de niciun fel.
15.6. Beneficiarul declară că a luat la cunoștință de toate informațiile prezentate de furnizor în
Manualul de Utilizare și în Certificatul de garanție al produsului.
15.7. Beneficiarul are dreptul să reclame defecțiunile determinate de vicii ascunse. Reclamaţiile vor fi
făcute sub sancțiunea exonerării Executantului de orice răspundere, în termen de 3 zile calendaristice
de la constatării viciului ascuns și vor fi adresate Executantului, în scris prin scrisoare recomadantă cu
confirmare de primire și conținut declarat, şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
a) obiectul reclamaţiei, respectiv evenimentul ce a dat nastere reclamatei;
b) data producerii evenimentului ce a dat nastere reclamatiei;
c) dovezile producerii evenimentului reclamat;
d) metoda de verificare folosită de achizitor pentru descoperirea evenimentului care a dat nastere
reclamatiei;
e) cauzele care, in opinia achizitorului, au determinat evenimentele ce au dat nastere reclamatiei;
f) propunerea achizitorului de remediere a evenimentului ce a dat nastere reclamatiei (prin înlocuire,
reparare, alte asemenea).
15.8. Distinct de la clauzele anterioare, Executantul nu este responsabil pentru nicio eventuala pagubă
ce s-ar putea produce în patrimoniul achizitorului ca urmare a unui eveniment produs din pricina
vreunor vicii de structură și/sau de fabricație a uneia/unora dintre elementele care sustin in orice fel
produsele sau componente lucrării realizată de către Executant. De asemenea, Executantul nu acordă
garanție intervenției realizate în situația în care se constată că defecțiunile se datorează unor fluctuații
de tensiune în rețeaua electrică.
15.9. În cazul în care se constată faptul că reclamația sesizată nu se confirmă, defecțiunea care face
obiectul sesizării nu face obiectul garanției, Beneficiarul se obligă să plătească costurile efectuate de
către Executant ca urmare a faptului că a dat curs reclamației Beneficiarului.
15.10. Constatarea defecțiunilor lucrării realizate se va face pe bază de proces verbal de constatare,
semnat de ambele părți.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. - Pentru lucrările executate și serviciile prestate, sumele datorate de Beneficiar Executantului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
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16.2. - Preţul prezentului contract este ferm pe întreaga durată de executare a contractului şi nu este
supus vreunei ajustări sau actualizări.
17. Încetarea contractului
(1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi, a
tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia
dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia
aplicabilă.
(2) În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, Beneficiarul
are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, în
cazul în care acesta:
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este întro situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la litera
a);
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus
atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesională, dovedite de Beneficiar prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie,
implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări sunt
acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare a
prezentului contract;
h) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate respecta
angajamentele asumate.
(3) În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data încetării contractului.
(4) Beneficiarul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în
întârziere, şi de a pretinde daune - interese în oricare dintre următoarele situaţii:
a) Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
b) Executantul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Beneficiar sau
solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţiilor sale
contractuale, prin care se afectează executarea corespunzătoare și în termenele prevăzute a lucrărilor
sau prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a serviciilor.
(5) În oricare din situaţiile de mai sus, Beneficiarul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie prin
încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile
Executantului.
(6) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, Executantul va lua toate măsurile
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel încât
costurile să fie minime.
(7) Beneficiarul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către Executant până la finalizarea
serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la Executant toate costurile suplimentare aferente
prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti Executantului orice sume restante.
(8) În cazurile în care Beneficiarul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzătoare din partea Executantului, va fi îndreptăţit să perceapă de la Executant dauneinterese, în cuantum de 0,03% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data
rezilierii contractului – exclusiv, până la data expirării perioadei de execuţie a contractului - inclusiv, dar
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nu mai mult decât preţul contractului. Executantul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nici o
altă sumă în afara celor datorate de Beneficiar pentru serviciile deja prestate.
(9) Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) Executantul a abandonat contractul;
b) Executantul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a
fost notificat de Beneficiar;
c) Executantul a cesionat obligaţiile asumate prin contract;
(10) Executantul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta îl pune pe Executant
în situaţia de a nu putea executa lucrările contractate;
b) Beneficiarul notifică Executantul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice
îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
(11) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la punctul (9) şi punctul (10) se va notifica în
scris părţii contractante.
(12) Beneficiarul va avea, până la data întreruperii sau încetării contractului, aceleaşi obligaţii
prevăzute în contract, inclusiv plata lucrărilor executate și a serviciilor prestate şi recepţionate până în
acel moment.
(13) În cazul rezilierii contractului din vina Executantului, Beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie
să le suporte Executantul şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care Beneficiarul le are faţă de
acesta la data întreruperii executării lucrărilor sau prestării serviciilor.
(14) Recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.
(15) (1) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 10 (zece) zile
calendaristice de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc:
a) la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public;
b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice
care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
c) la sistarea, sau după caz, rezilierea contractului de finanţare a proiectului, în cadrul căruia se
realizează prezentul contract.
(2) - Dreptul de denunţare unilaterală a contractului din partea Beneficiarului este valabil şi pentru
situaţia sistării alocării resurselor financiare din bugetul proiectului.
(16) În cazul prevăzut la punctul (15), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
(17) În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea
în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă.
(18) Punctul (17) are drept efect desfiinţarea necondiţionată a contractului, de îndată ce a expirat
termenul de executare, fără ca obligaţiile contractuale să fi fost duse la îndeplinire.
(19) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care una din părţi:
(a) nu-şi îndeplinește una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract;
(b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de faliment înainte
de începerea executării prezentului contract.
18. Amendamente
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
18.2. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în
vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
18.3. - Beneficiarul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice
moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând Executantul în acest sens cu cel puţin 5 zile
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lucrătoare înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de
zile, iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către
Executant a obligaţiilor ce îi revin, Executantul are dreptul de a solicita Beneficiarului reluarea
executării în termen de maxim 30 de zile. În cazul în care Beneficiarul nu acceptă acest lucru,
Executantul are dreptul de a considera contractul reziliat.
18.4. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă. Aşadar, în cazul în care una
din aceste prevederi este sau devine nulă sau nu poate fi aplicată în orice mod conform prevederilor
legale, acest lucru nu va afecta şi nici nu va diminua valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi
ale prezentului contract, iar partile vor întreprinde toate eforturile necesare pentru a negocia cu bună
credinţă înlocuirea acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate
competentă în acest domeniu. Aceste prevederi vor avea, pe cât posibil, aceleaşi efecte cu cele ale
prevederii pe care o înlocuiesc.
19. Subcontractarea
19.1. - În cazul în care activităţi din cadrul contractului se subcontractează, Executantul are obligaţia să
facă cunoscut Beneficiarului pentru ce parte din contract se realizează subcontractarea şi valoarea
acesteia, numele subcontractorului, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, codul unic de
înregistrare şi adresa sediului social al subcontractorului, precum şi declaraţii pe proprie răspundere
din care, sub sancţiunea prevederilor legale cu privire la falsul în declaraţii, să rezulte faptul că
subcontractorii şi angajaţii acestuia nu se află într-una din situaţiile descrise în art. 164,165 și 167 din
Legea 98/2016 precum și în Secţiunea cu privire la Regulile de evitare a conflictului de interese. La
semnarea contractului de achiziţie, Executantul va prezenta contractele încheiate între el şi
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Dacă la momentul semnării prezentului contract Executantul nu
cunoaște subcotractanții, va prezenta contractele încheiate între el aceștia în termen de 3 zile de la
data semnării contractului de subcontractare.
19.2. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care un subcontractant
își îndeplineşte partea sa din contract.
(2) Beneficiarul are dreptul de a pretinde daune-interese executantului, dacă subcontractanții nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.3. Dacă pe parcursul derulării contractului, Executantul încetează/reziliază contractul cu un
subcontractor, acesta are obligaţia de anunţa Beneficiarul cu privire la această modificare în termen de
3 zile de la producerea ei. Dacă Executantul înlocuieşte un subcontractor, are obligaţia de a înainta
Beneficiarului în termen de 3 zile de la producerea schimbării, documentele prevăzute la art. 19.1,
pentru noul subcontractor.
19.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract şi numai cu acordul prealabil al Beneficiarului. Schimbarea subcontractantului nu va
schimba preţul contractului şi va fi notificată Beneficiarului.
20. Cesiunea
20.1. - În acest contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
20.2. - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1. - (1) Forţa majoră exonerează în condiţiile legii, părţile contractante de îndeplinirea totală sau
parţială a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
(2) Partea care invocă forţa majoră, este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile,
producerea evenimentului, anexând în acest sens certificate eliberate de Camera de Comerţ şi
Industrie competentă teritorial sau alt organism abilitat al statului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
21.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.3. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o (una) lună,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,

Pagina 14 din 15

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI - MODEL
„Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de
supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. Notificarea va trebui motivată și
primită de cealaltă parte cu 30 de zile înainte de data rezilierii.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - Beneficiarul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu
îndeplinirea contractului.
22.2. - Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Executantul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
23. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
23.2. - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, dacă se asigură confirmarea
primirii.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract astăzi, _____________, la sediul U.A.T. Comuna I.C.
Brătianu, Județul Tulcea, în trei exemplare originale, din care două pentru beneficiar și unul pentru
executant.

Beneficiar,
U.A.T. COMUNA I.C. BRĂTIANU
PRIMAR,
Iordan Alexe

Executant,
ADMINISTRATOR,

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC,
Dan Cristian Chiru
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Isabela Bădilaș
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Milica Munteanu Dănilă
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