
 

Anexa nr.3 - Model Contract de lucrări  
 

Contract de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
 
             1. Părţile contractante 

 
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

între 
 

 MUNICIPIUL CRAIOVA,  adresa sediului: str. A.I. Cuza nr. 7 Craiova, jud. Dolj, 
telefon/fax 0251-416235, 0251/411561, cod fiscal 4417214, cont  IBAN 
RO62TREZ29124840271XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin primar si 
director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 
bancă) ..........................................................................reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă 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 exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 

 

 



 

Clauze  obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1-Executantul se obligă să execute „Proiect - detalii de executie, faza unica + executia lucrarilor 
pentru „Consolidare taluz, trotuar, carosabil si retele de utilitati, str.Severinului (zona Balta Craiovita, 
vis-a-vis de fantana Obedeanu)”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de lucrări „Proiect - detalii de executie, faza unica + executia lucrarilor pentru 
„Consolidare taluz, trotuar, carosabil si retele de utilitati, str.Severinului (zona Balta Craiovita, vis-a-vis 
de fantana Obedeanu)”. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul documentatiei de proiectare 
si a lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor, este de ........... lei, din care T.V.A. 
................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1. – Termenul de realizare al proiectului tehnic si al executiei este de 45 zile. 
5.2 – Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere 
a lucrărilor până la data  începerii execuţiei): maxim 24 ore de la data primirii ordinului de începere 
a lucrărilor. 
5.3 – Durata contractului cuprinde perioada de timp de la data intrării în vigoare si până la data 
efectuarii recepţiei finale a lucrărilor. 
5.4 – Prezentul contract înceteaza sa produca efecte la data încheierii procesului verbal de receptie 
finala a lucrarilor contractante si eliberarea garantiei  de buna executie. 

 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) graficul de plăţi; 

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

 
7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe după semnarea contractului de catre parti şi primirea ordinului 
de incepere a contractului, respectiv la data de ...... 
(se precizează data la care începe execuţia contractului)  
 
8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului.  
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de 
a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor 
astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili: 

                           a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
                           b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 



 

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice. 
 
9. Obligaţiile principale ale executantului    
9.1 – (1) Executantul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada 
convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

(2) Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică. 

(3) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in conformitate cu graficul de 
executie prezentat in propunerea tehnica. 

(4) Executantul se obliga sa asigure verificarea proiectului tehnic de catre personal atestat pe 
specialitati. 

(5) Executantul are obligaţia de a întocmi proiectul tehnic, în conformitate cu prevederile HG 
nr. 28/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, 
si Ordinul nr. 863/2008 al Ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru a asigura informatii complete privind viitoarea 
lucrare. 

(6) Executantul are obligaţia de a preda documentatia proiectului tehnic in 4 exemplare pe 
suport de hartie si un exemplar in format electronic. 
9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea  sa  tehnică. 

- (2) Executantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
9.3 - Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 
de executie convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de executie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
9.4  -  (1) Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa asigure garantia lucrarilor pentru    in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract avand in vedere oferta tehnica, caietul de 
sarcini si  documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. 

- (2) Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor la primirea ordinului de incepere 
a lucrarilor emis de autoritatea contractanta. 
9.5 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile 
ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, 
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   
9.6. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 
tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.  

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, executantului va fi tinut de acesta 
în vederea consultarii de catre Inspectia de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in 
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, 



 

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le 
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
9.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul 
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile 
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina 
dificultati în executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. 
9.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica 
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul 
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre 
proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte 
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.   
9.9 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 
- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 
oricarui pericol pentru respectivele persoane; 
- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte 
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;  
- de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru; 
- toate eventualele litigii cu privire la evenimentele rutiere petrecute în zona lucrărilor intră în grija 
executantului. 
9.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.  
9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod 
abuziv: 
a) confortul riveranilor, sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus 

de materiale; 
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau 

lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
      (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 



 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 
9.13 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarilor, 
ivite într-un interval de 10 ani  de la receptia acestora . 
9.14  -  Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi 
de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), 
legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite 
pentru sau in legatura cu serviciile prestate, executia lucrarilor sau 
incorporate in acestea; si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu 
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 
proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

9.15-  (1) Executantul va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în formatul 
convenit de către Dirigintele de santier. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe Şantier iar 
Reprezentantul Executantului va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii (minim): 
a). Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe Şantier, materialele 
aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele 
trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi ordinele sau dispoziţiile verbale date Executantului; 
b). Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate 
pentru calculul plăţilor către Executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale 
aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în Lucrări. Aceste ataşamente fac parte din Jurnalul 
de Şantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca documente separate. 
c). Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de Executant în execuţia Lucrărilor, pe parcursul 
perioadei de raportare. 

(2) La cererea Dirigintelui de santier,  Executantul trebuie să furnizeze toate informaţiile 
necesare pentru completarea zilnică a înregistrărilor referitoare la Lucrări. 

(3) Informaţiile furnizate sunt notate în Jurnalul de Şantier şi în anexe, semnate de către 
reprezentantul Executantului şi contrasemnate de dirigintele de santier. Executantul este responsabil 
pentru copii de siguranţă corespunzătoare pentru aceste informaţii. 

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de Şantier, 
Executantul trebuie să informeze în scris Dirigintele de şantier despre comentariile sale în termen de 
14 zile de la data la care s-a consemnat nota în Jurnalul de Şantier sau în anexă. 
9.16- Executantul se obliga sa obtina  in numele achizitorului toate avizele si autorizatiile necesare 
desfasurarii lucrarii, iar taxele legate de obtinerea acestora vor fi suportate de achizitor. 
9.17 - Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu 
moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. 
      
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia si finalizarea  
„Proiect - detalii de executie, faza unica + executia lucrarilor pentru „Consolidare taluz, trotuar, 
carosabil si retele de utilitati, str.Severinului (zona Balta Craiovita, vis-a-vis de fantana Obedeanu)”. 

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul 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; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 



 

amplasamentului şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară 
pentru execuţia lucrărilor contractate, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 
zile de la notificarea executantului. 
10.7 - 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 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor asumate prin contract. 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea 
efectiva a obligaţiilor asumate prin contract. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul 
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul 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 renuntare 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 executata pâna la data denunţarii unilaterale a contractului. 
11.5 - (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă executantul: 
          a) nu respecta prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie, 
    b) subcontractează toate lucrarile sau cesionează contractul fară să obtină aprobarea 
Achizitorului; 
         c) nu indeplineste  total sau partial  obligaţiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri 
în sarcina executantului; 
      (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, contractul se consideră desfiinţat de plin drept  fără 
punerea în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă. 
        (3) Contractul încetează în următoarele situaţii: 
        a) Prin încetarea activităţii executantului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, 
etc); 

 b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor                                                               
contractuale. 
 

Clauze specifice 

 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1. -  (1) - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 
de 10 %  din  preţul contractului (exclusiv TVA), dupa semnarea contractului de catre parti. 
 (2) - Garantia de buna executie se va constitui prin retineri procentuale din sumele datorate pentru 
facturile partiale. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, in 
termen de 7 zile  de la semnarea contractului de catre parti, la o banca agreata de ambele parti. 



 

Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 
0,5% din preţul contractului. 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a 
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, astfel:   

� pentru Proiect Tehnic : in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat 
pana la acea data pretentii asupra ei. 

� pentru executia  lucrarii: 
       - 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii este minim; 

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, 
pe baza procesului verbal de receptie finala. 
12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei) 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate 
la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date 
contractuale. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul 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, 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă 
este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 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) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi 
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 



 

achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, 
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 achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) 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: 
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la 
expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt 
achizitorului. 
 
15. Finalizarea 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, achizitorului 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, 
achizitorul 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, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
15.3 - Comisia de recepţie 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, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
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 decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia 
finală. 
16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de 
a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor 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 datorită: 



 

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 proiectarea unei 
părţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(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. 
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul 
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 
acestuia. 
 
17. Modalităţi de plată 
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la 
emiterea facturii de către acesta.  
17.2 - 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. 
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra 
unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.  
(se precizează cuantumul avansului) 

17.4 - (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 în termenul stabilit. 
(se precizează termenul) 

(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. 
17.5 - 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. 
17.6 - 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. 
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru serviciile si lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
18.1 - Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului şi nu se actualizează ca urmare a 
cresterii tarifelor la utilitati, a preturilor materialelor, a manoperei etc. 
 
19. Asigurări 



 

19.1 - (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”. 
(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). 
19.2 - 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. 
 
20. Subcontractanţi 
20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.  
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul 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 legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele de la domiciliul achizitorului.  
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între 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, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
26. Dispoziţii  finale 
26.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia  
Investitii si Servicii Publice. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi _______ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din  care 2 
(doua) exemplare la achizitor si 1 exemplar la executant. 
 

 
 
  Achizitor,        Executant, 
                                                                                                         ............................. 

    .............................           (semnătură autorizată)  

(semnătură autorizată)       LS   
       LS 
  

 
 

 


