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Contract de lucrări 

Nr........../................. 

 
 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârii nr.395/2016 , Hotărârii nr. 

419/2018 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, s-a încheiat prezentul contract de 

lucrări,  

 

Între 

 

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” cu sediul în Bistrita, Rodnei, nr.23 telefon/fax 

0263233259/0263234923 cod unic de înregistrare 4426859, având cont deschis la Trezoreria 

Municipiului Bistrita, reprezentat prin doamna Borș Georgeta Alina - director si Sabău Ileana – 

contabil sef, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

și 

 

SC.............................. S.R.L., Loc................., Str. .........................., nr. ......., Jud.,  

telefon/fax.................., numãr de înmatriculare J................, cod fiscal ........................., cont bancar 

nr..........................., deschis la Trezoreria Bistrita, reprezentat prin ............................ in funcţia  de 

administrator, in calitate de executant,  

pe de alta parte, 

 

    a intervenit prezentul contract. 

 

 

2. Definiţii  

 

 

 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 - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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. 
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g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor pentru executant 

h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.  

i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, 

orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute 

sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-

contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.   

j. despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către 

instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate, în 

urma încălcării contractului de lcrări de către cealaltă parte.  

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind 

plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 

obligaţiilor din contract; 

l. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate 

distinctă în cadrul ansamblului acestuia. 

m. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii 

actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor 

respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va 

expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. 

n. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 

autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 

întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

o. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării 

autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

p. garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale  
q. garanţia tehnică :  

r. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul 

identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile 

apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei 

la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de 

garanţie acordată lucărilor.  

 

 

3.Interpretare 

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând 

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

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
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Clauze Obligatorii 

 

4.Obiectul contractului 

 

4.1 - Executantul se obligă să execute lucrarile de  ” In lo cu ire  f eres t re  +  u ș i  PV C  - s a lă  

s po r t” ,cod CPV 45421130-4,conform anexei nr.1și anexei nr.2 (fisa antemasuratoare) în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru 

lucrările prevăzute la 4.1.  

 

5. Preţul contractului 

 

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 

....................  de lei, fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. .................. lei.  

 

6. Durata contractului 

 

Contractul de lucrări  intră  în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la 

încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei 

bancare de bună execuţie. 

 

7. Executarea contractului 

  

Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere a execuţiei de către achizitor.  

 

8. Documentele contractului 

 

8.1. Documentele contractului sunt: 

- propunere financiară; 

- listele de cantitati de lucrari; 

- garanția de bună execuție; 

- acte aditionale, dacă este cazul; 

 

9. Obligaţiile executantului   

 

 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că 

dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, 

în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 

excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi 

în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

 (3) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 

necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(4) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
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eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor.  

(5) - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 

său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 

starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 

achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor;  

 c) de a lua toate măsurile rezonabile  necesare pentru respectarea tuturor prevederilor 

legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă 

sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, 

zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

(6) - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

(7) - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 

în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 

abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

         (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

(8) - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a)de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

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

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

       (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

(9) - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, 

ivite într-un interval de 24 luni de la recepţia lucrării. 

(10). - La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului : 

a) Factura fiscală; 

b) Situaţii de lucrări; 

c) Procese verbale de recepţie; 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

 

10.1 – (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor. 

          (2) Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucărilor. 

10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 
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a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

           (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului  pentru fiecare zi de întârziere până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. . 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% 

din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. . 

11.3. - Penalităţile datorate conform clauzelor  12.1. şi 12.2. curg de drept din data scadenţei 

obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 

11.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute conform 

clauzelor 12.1. şi 12.2., în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului 

comun. 

11.5 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 

lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă 

procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu de grad IV îşi produce efectele 

de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.  

11.6 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 

lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă 

procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu de grad IV îşi produce efectele 

de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.  

11.7 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia 

în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

12.1 – Executantul  se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in cuantum de 

10% din valoarea lucrarii, adică                          lei,  care va fi retinuta, la data prezentarii facturii 

si virata in contul de garantii deschis la Trezoreria municipiului Bistrita pus la dispozitie de 

executant.  

12.2 -  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.    
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12.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  după cum urmează: 

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finala. Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite 

şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

 

12.4 - Garanţia tehnică 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 maxim 2 zile de la primirea ordinului în 

acest sens din partea Achizitorului. 

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. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia 

Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a 

lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una 

dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 

îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 10.1, 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 Antreprenorului general. 

(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. 
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(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:  

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc Antreprenorul general de a solicita 

prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, 

prin consultare, părţile vor stabili, prin act adiţional: 

(1) orice modificare a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.     

 

 15. Finalizarea lucrărilor 

 

15.1. Ansamblul lucrărilor prevăzute a se finaliza într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, 

trebuie finalizat(ă) în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, inclusiv montajul echipamentului de transport a persoanelor cu 

handicap, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie solicitând 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 facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

 

16. Perioada de garanţie  

 

16.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi echipamentelor decurge de la data recepţiei la 

terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală (24 luni). 

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, contracţiilor şi altor 

defecte a căror cauza 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: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

b) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau 

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 
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(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 prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 

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 10 zile de la primirea 

facturii de la acesta. Facturile se vor emite numai după verificarea şi acceptarea situaţiilor de plată.  

17.2. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 90 zile de la expirarea perioadei de la 

pct. 17.1., atunci Executantul are dreptul de a diminua ritmul execuţiei, cu obligaţia de a comunica, 

în prealabil, Achizitorului acest fapt. Diminuarea ritmului de execuţie nu poate scădea sub 

procentul de 50% din valoarea graficului de execuţie aferentă lunii respective. Imediat ce 

Achizitorul îşi onorează restanţa, Executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp 

posibil şi va revizui garficul de execuţie în aşa fel încât să nu se depăşească termenul prevăzut la 

clauza 7.2..  

17.3. (1) Achizitorul acorda avans Executantului în limita a 20% din valoarea prevăzută în 

contract, respectiv suma de 0 lei, suma pentru care Executantul va aduce situatie de lucrari. 

(2) Modalitatea de recuperare a avansului precum şi efectuarea plăţilor pentru lucrările executate 

se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

17.4. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor 

executate conform contractului. 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 termen de 3 zile de la data depunerii acestora la 

Achizitor. 

 (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 după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

catre Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

17.6. Contractul nu va fi considerat terminat până 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.  
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 18. Ajustarea  preţului contractului 

 

18.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2. Preţul contractului este ferm şi nu se poate actualiza. 

 

 19. Asigurări 

 

19.1. 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 sunt în sarcina exclusivă a Executantului. 

 

20. Amendamente  

 

Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor 

contractuale, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

 

 21. Subcontractanţi 

 

21.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

21.2. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât 

şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

21.3. (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. 

21.4. 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.  

 

 22. Cesiune 

 

22.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin 

contract.  

 

 23. Forţa majoră 

 

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3. 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. 
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23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 24. Soluţionarea litigiilor 

 

24.1. Achizitorul şi Executantul vor face 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 legatură 

cu îndeplinirea contractului. 

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa 

să se solutioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

25. Limba care guvernează contractul 

 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

  26. Comunicări 

 

26.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării primirii comunicării. 

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

 

 27. Legea aplicabilă contractului 

 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi ............................... prezentul contract în 2 exemplare, câte 

un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

               Achizitor,                Executant, 

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”                    SC.................. 

              Director,                                                                                       Administrator, 

Prof.                                                    

       

 

 

 

 

             Contabil sef, 

        


