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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI &

REABILITARE SISTEM RUTIER SI LUCRARI EDILITARE
EXECUTIE SI PROIECTARE- PACHET 3

Nr. 7,,1 din L;,f li' J{ j 
':' 

t'

1 lntre :

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO62TRE27015026XXX000361 deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director Adjunct Niculae
CONSTANTINESCU si Director Adjunct Ecaterina LAZAR in calitate de achizitor, pe de o parte
si
ASOCIEREA SC STRABAG SRL & SC STRACO GRUP SRL, lider asociere SC STRABAG SRL cu
sediul in Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, telefon '.0211403.43.87 |fax.0211316.97.39,
cod unic de inregistrare la RC J4011356311994, cod fiscal RO 6891914, cont nr.
ROO2TRE27005069XXX001390 deschis hfrezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, reprezentata
prin Director General Riebel HERBERT in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1 -in prezentul contract urmdtoriitermeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - pirtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. lucrari - activitatile a caror executie face obiectul contractului ;

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexal anexele la prezentul contract si pe care executantul are obligatia de a le furniza in legatura
cu lucrarule executate conform contractului
f. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pirtilor, care nu se datoreazd gregelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rdzboaie, revoluti, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enuntiativi. Nu este considerat
fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatilor uneia din pa(i;
g.zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3,1 ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul"zi" ori "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice, daci nu se specificd in
mod diferit.

Clauze obliqatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligd sa execute: ,,REABILITARE s/srEM RIJTTER st LU9RARI EDIL|TARE
EXECTJT\E St pRotECTARE - PACHET 3" in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin oferta tehnica si financiara anexa la prezentul contract. ,,-
4.2 - Achizitorul se obligd sd pldteascd pretul convenit in conditiile prezentului contract pentru luErfrile
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executate pe strazile indicate in Anexa 1.



5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cdtre achizitor, este
valoare de 32.455.976,65 lei, la care se adauga TVA in valoare de7.789.434,40|ei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni, incepAnd cu data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrarilor incepe imediat dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului.

8. Documentele contractului
8.1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in documentatia tehnica
8.2 - Documentele contractului sunt : formularul de contract ; oferta financiara ; oferta tehnica ; graficul
de executie ; caietul de sarcini;

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pdrti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzutelaclauza 9.1, iar imediat dupd
descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire gi de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferi intdrzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pirtile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunogtintd despre descoperirea obiectelor
prevdzute la clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie gi comisia monumentelor
istorice.

10. Obligafiile principale ale executantului
10.1 -(1) Executantul are obligatia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele previzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive,
cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul este deplin responsabil in situatia in care, datorita starii tehnice a drumului, survin
vatamari de persoane sau avarieri ale autovehiculelor si beneficiarul contractului - Administratia
Strazilor este chemata in instanta in vederea solutionarii unui eventual litigiu.
10.2- Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzalor, pe toata perioada de executie lucrarile
contractate in asa fel incat sa fie inlaturat . orice pericol privind siguranta circulatiei ; orice posibilitate de
avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranta tuturor
operatiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglementirilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile
ulterioare.

legale,
care ar

1

i

(2) Executantul raspunde de calitatea lucrarilor sale fiind responsabil, conform
sa semnaleze proiectantului orice neregula, neconcordanta sau eroare constatata
putea antrena calitatea produsuluifinit. Executantul are obligatia de a form

prevederilor
in proiect si
observatiile
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cu privire la proiectare in termen de 15 zile de la semnarea contractului. Peste acest termen se
considera ca executantul isi insuseste proiectul si raspunde de corectitudinea lucrarilor.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de mdsurdtori (atagamentele) gi, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta gi executa dispozitiile achizitorului in orice problemd,

mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd cd

dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
fdrd ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de
achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pdrti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligatia de
a proteja qi pistra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
10.6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenti pe gantier este
autorizatd gi de a mentine gantierul (atdt timp cAt acesta este sub controlul sdu) gi lucrdrile (atat timp
cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui
pericol pentru respectivele persoane,

b) de a procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrddire, alarmd gi pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de
cdtre alte autoritdti competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

c) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului 9i
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau altifactori generati de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instalatiilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrdrii.
10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor 9i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care

deservesc proprietdlile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despigubi integral achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actunilor in

justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 9i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legdturd cu obligatia previzutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
l0.g - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici cu

sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege 9i va folosi
vehiculele, va limita 9i repartiza incdrcdturile, in a9a fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe 9i pe
gantier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sd nu producd deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.

(2)in cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apd,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin,,drum" se intelege inclusiv
ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd cdii navigabile 9i prin ,,vehicul" se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinti.

(3) in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd
cu sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamellgloilinstalatii
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi integral acli
rectamatiitor privind avarierea respectivelor poduri sau drumur' 
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( ) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil gi va
plati consolidarea, modificarea sau imbundtdtirea, in scopul facilitArii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul gantierului.
10.10 - (1) Pe parcursulexecutiei lucrdrii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna gi indepirta de pe gantier dirAmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe gantier, p6nd la sfdrgitul perioadei de garantie, numai

acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.11- Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite in timpul executiei si in perioada garatiei precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii
proiectelor gi detaliilor de executie aferente executiei lucririi.
10.12- Executantul se obligd de a despdgubi achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamatii gi actiuni in justrtie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucririlor sau incorporate in acestea; gi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.

1 1. Obligatiile achizitorului
11.1 - La inceperea lucririlor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile gi avizele necesare
executiei lucrdrilor.
11.2- (1)Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fdrd platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de gantier;
c) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdni la limita amplasamentului
gantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se supotli de cdtre executant.
1 1.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard
pentru executia lucrdrilor contractate, fdri platd, in patru exemplare, la termenele stabllite prin graficul
de executie a lucrdrii.
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de

circulatie gi a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum gi pentru materializarea cotelor
de nivelin imediata apropiere a terenului.
11.5 - Achizitorul are obligatia de a examina gi mdsura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i a oricdror alte informatii
furnizate executantului, precum 9i pentru dispozitiile gi livrdrile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
12.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte sd-gi execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumd
echivalenti cu 0,15 % din pretul contractului, pentru fiecarezi de intarziere.
12.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28de zile de la expirarea perioadei .

convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalititi, o sumd echivalentd cu 0,15%'din5lati
neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere.
12.3.- ln cazul in care Executantul nu se prezinta la o convocare scrisa a
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Consultantului, Executantului ise vor aplica sanctiuni de'1000 lei pentru fiecare neprezentare, si vorfi
retinute din Situatia de Lucrari a lunii in curs.
12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pirti, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-i nterese.
12.4- Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd, adresatd
executantului, firi nici o compensa{ie, dacd acesta din urmi dd faliment, cu conditia cd aceastd
anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din
contract indeplinita p6nd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buni executie a contractului
13.1 - Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in perioada
convenita in acesta.
13.2- (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent de'10% din pretul
contractul ui, faraTVA.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor
prezentate la plata.

(3) Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata
de ambele parti.

(4) Suma initiala pe care o va depune executantul in contul astfel deschis este de 0,5 % din
pretul contractului, fara TVA.

(5) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin
retinerii succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie .

Contul astfel deschis este pufiator de dobanda in favoarea executantului.
(6) Perioada de garantie este de 48 (douazecisipatru) luni.
(7) Garantia se restituie in procent de 70% in termen de 14 zile de la data semnarii procesului

verbal de receptie la terminarea lucrarilor, numai pe baza de adresa de eliberare a garantiei intocmita
de Administratia Strazilor, iar restul de 30%o ( diferenta ) dupa semnarea procesului verbal de receptie
finala.
13.3 * Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate in prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

l4.lnceperea 9i executia Iucrdrilor
14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in tirnpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinuluiin acest sens din partea achizitorului.
14.2 - (1) Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie gi sd fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficele de executie, se consideri date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execulie. in cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desfdgurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de executie a
lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii
lucririlor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

(3) in cazul in care executantul ?ntArzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu -

igi indeplinegte indatoririle prevdzute la pct. 10.1 alin.(2), achizitorul este indreptdtit i fixezq
executantului un termen pAnd la care activitatea sd intre in normal gi sd il avefi
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
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14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea executiei lucrdrilor gi de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pdrtile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, gi anume
responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului gi dirigintele de gantier sau, daci este cazul,
altd persoandfizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de

muncd, in ateliere, depozite 9i oriunde igi desfdgoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie; verificdrile gi

testdrile materialelor folosite la execulia lucrdrilor, precum gi conditiile de trecere a receptiei provizorii gi

a receptei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru

verificarea, misurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtoare
calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz contrar, achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pdrtii de lucrare, la dispozitia
achizitorului, gi de a reface aceastd parle sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) in cazul in care se constati cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare 9i au fost executate
conform documenta{iei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de
citre achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.

15. lntirzierea 9i sistarea lucrdrilor
15.1 - in cazul in care:

a) volumul sau natura lucririlor neprevdzute (in baza documentelor prezentate); sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile( in baza documentelor prezentate); sau
c) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazl executantului gi nu a survenit prin

incdlcarea contractului de cdtre acesta indreptilesc executantul de a solicita prelungirea termenului de
executie a lucrdrilor sau a oricdrei pdrtii a acestora, atunci, prin consultare, pdrtile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

15.2 - Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucririle sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu plitegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevdzut la elauza 18.2;in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

1 6. Finalizarea lucrdrilor
16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fifinalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de execulie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazd de la
data inceperii lucrdrilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate^ pe teren,
achizitoiui va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri sau deficienie, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi

termenele pentru remediere 9i fmalizare. Dupi constatarea remedierii tuturor lipsurilor 9i deficientelor,
la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
qrevederilor acestuia cu documentatia de executie gi cu reglementdrile in vigoare
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constaterile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 - Receptia se poate face gi pentru pdrti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic Aifunctional.

17. Perioada de garantie acordati lucririlor
17.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor qi pAnd la receptia
finali si este de 48 (patruzecisiopt) luni.
17.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucririle de modificare, reconstructie gi remediere a viciilor gi a altor defecte a cdror
cauzd este nerespecta rea cl auzel or contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

a) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pdrti a

Iucririlor; sau
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau

implicite care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defectiunile nu se daloreazd executantului, lucririle fiind executate de cdtre acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucrdri suplimentare.
17.3 - in cazul in care executantul nu executi lucrdrile prevazute la clauza 16'2 alin'(2)' achizitorul este
indreptdtit sd angajeze 9i sd pldteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrdri vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalititi de platd
18.1 (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant in termen de 30 de zile de la

inregistrarea facturii la sediul achizitorului, in functie de alocatia bugetara din luna respectiva, conform
alineatelor de maijos.

(2) Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul
executiei. lmediat ce achizitorul i9i onoreazd restanfa, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel

mai scurt timp posibil.
19.2 - (1) Platile partiale trebuie sd fie fdcute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate

conform contractului.
Lucrdrile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmitd astfel
incAt sd asigure o rapidd 9i sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea

face scdzdminte pentru servicii fdcute executantului gi convenite cu acesta. Alte scizdminte nu se pot

face decit in cazurile in care ele sunt prevdzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaliile de platd provizorii se confirmd in maxim 30 de zile de la primirea acestora

confirmate de consultant.
(3) Pla{ile pa(iale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazd

responsabilitatea gi garantia de bund execulie a executantului; ele nu se considerd, de cdtre achizitor,
ca receplie a lucrdrilor executate.
17.5 - Plata facturii finale se va face dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd definitive de cdtre
achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd conform clauzelor contractuale.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cdnd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform contractului.
Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata

ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finali.

1 9. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru lucrdrile executate, pldtile
propunerea financiarS, anexd la contract.
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20. Amendamente
20.1 - Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstanle care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.

21. lncetarea contractului
21.1 -Prezentul contractinceteazadeplindrept,faraamaifi necesarainterventia unei/unui tribunal
/ instante judecatoresti in cazul in care una din partii :

- nu isi executa una din obligatiile enumerate laart. 10,11,14 din prezentulcontract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata o procedura de lichidare
(faliment ) inainte de inceperea executarii prezentului contract ;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti ;

- isi incalca una din obligatiile sale, dupa ce a fost aveftizata, printr-o notificare scrisa , de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract
Sau
- in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostiinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care ii revin.

21.2Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte,
parti, cu cel mult 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
21.3 Rezilierea lincetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
21.4 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractul ui.

22. Subcontractanti
22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnafi, in aceleagi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate
cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 -(1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor 'fatd de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de executant de modul in care ?gi

indeplinegte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acegtia nu igi

indeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului gi va fi notificatd
achizitorului.

23. Cesiunea
23.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fdrd sd obtini, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Forta majori
24.1 - Forta majord este constatati de o autoritate competentS.
24.2 - Forta majord exonereazd pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
24.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdtlilor p6nd la aparitia acesteia.
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24.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat gi

in mod complet, producerea acesteia 9i sa ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii
consecin{elor.
24.5 - Dacd forta majord actioneazi sau se estimeazi cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd ca vreuna din pdrti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solu{ionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul 9i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de
cdtre instantele judecdtoregti din Romdnia.

26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.

27. Comunicdri
27.1 - (1) Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, cAt gi in momentul
primirii.
27.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face gi prin telefon sau telegrami, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.

28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare un exemplar pentru executant si trei exemplare pentru
achizitor.

Achizitor,
ADMI NISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENE
ALINA ROMAN

i -''

DIRECTOR ADJUNCT,

Executant,
ASOCIEREA SC STRABAG SRL

& SC STRACO GRUP SRL
Lider Asociere-SC STRABAG SRL

NrcuLAE CONSTANTINE
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DIRECTOdADJUNCT,
ECATERIN{A LAZAR
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