CONTRACT DE LUCRĂRI
nr. ______ data _________

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între
Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare in Ingineria Electrică – INCDIE ICPE - CA, cu
sediul Splaiul Unirii, nr.313, București sector 3, Telefon +(4021) 346 72 31, fax +(4021) 346 82
99, număr de înmatriculare J40/3800/2001, CUI RO13827850,cont BCR SMB,
IBAN:
RO52RNCB0076029424690001, reprezentată prin Wilhelm Kappel, Director General, și ec. Livia
Stan, Director Economic in calitate de beneficiar, pe de o parte

pe de o parte
şi
S.C. ____________ cu sediul în loc. _______, str. _____, nr. _______, telefon/ fax:
_______, număr de înmatriculare ____________, C.U.I. ________, cont nr. _________, deschis
la _______, reprezentată prin ____________ – administrator, în calitate de executant, pe de altă
parte.
ART.1. 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 asumate prin contract;
d) lucrări - activităţile a căror executare face obiectul contractului;
e) zi - zi calendaristică.
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Executantul se obligă să realizeze :”Modernizare si extindere constructie existenta in spatiul
indicat de INCDIE ICPE-CA „
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

ART.3. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
a) Propunerea tehnică şi propunerea financiară;
b) Proiectul tehnic
c) Caietul de sarcini;
d) Garanţia de bună execuţie;
e) Graficul de executare a lucrării;
f) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul);
g) Acordul de asociere (dacă este cazul);
h) Contractele cu subcontractanţii (dacă este cazul).
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ART. 4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului, pentru execuţia lucrării :”Modernizare si
extindere constructie existenta in spatiul indicat de INCDIE ICPE-CA „, preţul de
__________lei , la care se adaugă TVA în valoare de ____________ lei, iar valoarea totală este de
___________ lei.
4.2. Preţul este conform ofertei, care constituie parte integrantă din prezentul contract şi
este considerat ferm pe toata perioada de execuţie a lucrării.
ART. 5. TERMENUL DE DESFĂŞURARE A CONTRACTULUI
Perioada de execuţie a lucrărilor este de:
-2 luni in anul 2013
-10 luni in anul 2014
În această perioadă executantul se obligă să respecte toţi termenii contractuali. Achizitorul
se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
Opertatorul economic are obligatia de a obtine toate avizele si autorizatiile pentru executarea
lucrarilor de electricitate

ART. 6.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
6.1. Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 5% (2,5 % în cazul IMM) din valoarea
contractului fără TVA, respectiv _________________ lei.
6.2. Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:
1) Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o
societate de asigurări – se va prezenta în original. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă
dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul
garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
(În acest caz executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie şi de a
prezenta în maxim 10 zile de la semnarea contractului instrumentul de garantare de bună
execuţie în original.)
2) Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz,
executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, suma iniţială care se
depune fiind de cel puţin 0,5% din preţul contractului şi de a prezenta în maxim 10 zile de la
semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusă. Pe parcursul îndeplinirii contractului,
achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite
executantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia
de atribuire. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului.
6.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând
pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.
6.4. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are
obligaţia de a notifica pretenţia executantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
6.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în două etape, după cum
urmează:
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a) 70% din valoarea garanţiei se restituie în termen de 14 zile de la data încheierii
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea
data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) 30% din valoarea garanţiei se restituie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
6.5. Perioada de garanţie a lucrărilor este de 60 luni de la data recepţiei la terminarea
lucrărilor.
ART. 7. RECEPŢIA LUCRǍRILOR
7.1. Executantul va notifica achizitorului finalizarea lucrărilor şi va solicita constituirea
comisiei de recepţie a lucrărilor.
7.2. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi se va întocmi
procesul verbal de recepţie a lucrărilor.
7.3. Recepţia va cuprinde următoarele faze:
a)
verificarea de către împuterniciţii achizitorului a respectǎrii execuţiei lucrărilor conform
normativelor şi a STAS-urilor pentru lucrǎrile executate;
b) executantul va prezenta certificatele de calitate pentru materialele puse în operă (principale);
c) verificarea de către împuterniciţii achizitorului a modului de execuţie a lucrǎrilor şi a
cantitǎţilor executate;
d) verificarea de către împuterniciţii achizitorului a utilajelor cu care se execută lucrarea;
e) se face prin situaţii de lucrări aprobate de către împuternicitul achizitorului.
ART. 8. PLATA
8.1. Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise de către executant
pentru lucrările executate în 30 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii de către executant
şi plata acesteia de către achizitor se face pe baza situaţiei de lucrări executate şi acceptate de
achizitor, iar factura finală va fi însoţită pe lângă situaţia de lucrări şi de procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.
ART. 9. OBLIGAŢII CONTRACTUALE
9.1. Partenerii de contract răspund, fiecare pentru greşelile proprii precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali.
9.2. Obligaţiile executantului
9.2.(1) Executantul are obligaţia de a executa integral şi la termen lucrările care fac
obiectul prezentului contract.
(2) Executantul are obligatia de a se mobiliza pentru inceperea lucrarilor in maxim 15 zile
de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.
(3) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
definitive, cerute de şi pentru contract.
(5) Executantul are obligaţia de a pune în operă materialele care îndeplinesc condiţiile de
calitate corespunzătoare şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi STAS-urilor în vigoare
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şi să prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de încercare, etc.
(6) Executantul are obligaţia de a nu folosi alte materiale decât cu acceptul scris al
achizitorului.
(7) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe Şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii.
(8) Executantul are obligaţia de a convoca reprezentantul achizitorului pentru constatări şi
consultanţă în situaţii la care este nevoie de prezenţa acestuia.
(9) 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.
(10) 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.
(11) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a 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 lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul 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.
(12) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
a) de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(13) Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
(14) Executantul are obligaţia de a asigura garanţia lucrărilor executate pe o perioada de 60
luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
(15) Executantul are obligaţia de a remediea şi de a completa în termen, pe propria
cheltuială toate constatările făcute de achizitor, ca fiind neconforme cu prevederile din caietul de
sarcini, ce fac parte integrantă din contract.
(16) Executantul răspunde civil, penal sau administrativ pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a acestei obligaţii.
(17).Executantul are obligaţia de a suporta costurile pentru consumul de utilităţi(apă,
energie, canalizare, etc) pe baza unei convenţii încheiate cu utilizatorii spaţiilor.
9.3. Obligaţiile achizitorului
9.3.(1) Achizitorul are obligaţia de a preda amplasamentul pentru lucrarea nominalizată.
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(2) Achizitorul are obligaţia de a confirma cantităţile de lucrări executate şi de a achita
contravaloarea acestora în condiţiile stipulate în contract dacă acestea corespund calitativ şi
cantitativ.
(3) Pentru întârzieri datorate achizitorului, întârzieri privind ordinul de începere a lucrărilor,
schimbarea unor soluţii pe parcursul execuţiei ce nu au fost prevăzute în caietul de sarcini şi alte
situaţii independente de voinţa ambelor părţi contractante, care implicit conduc la nefinalizarea la
termen, se vor încheia acte adiţionale la prezentul contract prin care se va conveni asupra decalării
unor termene finale de execuţie a lucrării.
(4) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, o dată cu ordinul de începere a lucrărilor.
ART. 10. REZILIEREA CONTRACTULUI
10.1. Achizitorul poate rezilia contractul dacă:
a) executantul neglijează o obligaţie care este în sarcina lui şi prin aceasta îl pune pe achizitor în
imposibilitatea de a realiza lucrările stabilite de comun acord;
b) executantul a abandonat contractul;
c) executantul este supus procedurii insolvenţei.
10.2. Executantul poate rezilia contractul dacă:
a) achizitorul neglijează o sarcină care este în atribuţiunea sa şi prin aceasta îl pune pe executant în
imposibilitatea de a nu putea executa lucrarea;
b) achizitorul devine în incapacitate de plată;
c) achizitorul notifică executantului că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi
economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
10.3. Rezilierea contractului se comunică în scris cu 15 zile înainte.
10.4. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia de lucrări la zi şi a
eventualelor majorări, după care se vor stabili sumele ce trebuiesc plătite în conformitate cu
prevederile contractuale.
10.5. Rezilierea contractului din vina executantului duce şi la plata de către acesta a
daunelor
pricinuite (diferenţa de preţ la un nou contract, plăţile efectuate pe perioada dintre
momentul încetării derulării contractului şi încheierea unui nou contract).
ART. 11. AMENDAMENTE ŞI CEDĂRI
11.1. Orice modificări nu sunt valabile decât prin acordul scris al părţilor.
11.2. Executantul nu va putea ceda în total sau în parte obligaţiile sale din acest contract.
ART. 12. ASOCIAŢI/SUBCONTRACTANŢI (dacă este cazul)
12.1. Executantul este o asociere formată din ________________________, care sunt
obligaţi, împreună şi fiecare în parte, să îndeplinească condiţiile contractului. Persoana desemnată
de asociere să acţioneze în numele său pentru obiectivele acestui contract are autoritatea să
angajeze asocierea.
12.2. Orice modificare a componenţei asocierii va fi considerată o încălcare a contractului
şi va conduce la rezilierea acestuia şi la plata de daune interese de către executant.
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12.3. La semnarea contractului, executantul are obligaţia de a prezenta acordurile încheiate
cu asociatul în formă autentică şi contractele cu subcontractantii în care se vor specifica concret
executiile care se vor realiza de către aceştia, în exprimare fizică şi valorică.
12.4. Datele de recunoaştere ale asociatului şi subcontractantului, precum şiacordurile
/contractele încheiate cu aceştia, se constituie în anexe la contract.
12.5. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul cât şi pentru actele şi faptele asociatului şi subcontractantului.
12.6. Asociatul şi subcontractantul sunt pe deplin răspunzători faţă de executant de modul
în care îşi îndeplinesc părţile lor din contract.
12.7. Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului şi subcontractantului
dacă aceştia nu îşi îndeplinesc părţile lor din contract
ART. 13. DESPĂGUBIRI
13.1. În cazul întârzierii execuţiei lucrărilor, executantul datorează majorări de întârziere în
cuantum de 0,06% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.
13.2. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scuteşte pe contractant de îndeplinirea
contractului.
13.3. Pentru nerespectarea de către achizitor a termenelor de decontare a lucrărilor
executantul poate percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,06 % din valoarea facturilor
însuşite şi nedecontate la termenul stabilit, pentru fiecare zi de întârziere.
ART. 14 FORŢA MAJORĂ
14.1. Părţile sunt exonerate de răspunderea asupra neîndeplinirilor obligaţiilor din acest
contract dacă ele sunt cauzate de forţa majoră.
14.2. Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment care iese de sub controlul părţilor
implicate şi nu presupune greşeala acestora şi nu poate fi previzibilă.
14.3. În cazul în care apare o asemenea situaţie partea interesată o comunică în scris
celeilalte în termen de 7 zile, în condiţiile legii, împreună cu consideraţiile sale asupra
modificărilor stabilite prin contract.
ART. 15. LITIGII
Eventualele neînţelegeri, vor fi soluţionate pe cale amiabilǎ între achizitor şi executant, iar
în cazul în care nu au fost soluţionate în termen de 10 zile, se va apela la instanţele judecătoreşti
competente, conform prevederilor legale.
ART. 16. CLAUZE SPECIALE
16.1. Modificarea prezentului contract se face prin acte adiţionale, cu acordul ambelor
părţi.
16.1.1. Modificarea contractului poate avea loc, pe parcursul derulării contractului, în
vederea realizării obiectului acestuia, doar dacă apare necesitatea modificării/suplimentării unor
lucrări, conform clauzelor de variatie prevăzute în documentatia de atribuire si care nu pot fi
considerate modificări substantiale ale contractului.
16.1.2. Decontarea cheltuielilor provenite din modificarea/suplimentarea lucrărilor,
conform clauzelor de variatie, se face, din valoarea fixă aferentă procentului de diverse si
neprevăzute din propunerea financiară a executantului.
16.2. Achizitorul în funcţie de necesităţile sale va putea modifica graficul de esalonare a
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cantităţilor executate, dar care să fie în conformitate cu Caietul de sarcini, standardele,
instrucţiunile şi prescripţiile tehnice în vigoare.
16.3. Dacă executantul consideră că aceste dispoziţii sunt nejustificate sau inoportune el
poate ridica obiecţii, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea
dispoziţiilor se creează dificultăţi în execuţie, care generează costuri suplimentare, acestea vor fi
rezolvate pe cheltuiala achizitorului.
16.4. Achizitorul are dreptul să refuze achitarea la plată în cazurile:
a) acţiuni necontractate, necomandate sau efectuate după, sau înaintea termenului contractual fără
acceptul achizitorului;
b) calitatea necorespunzătoare a materialelor puse în operă;
c) nerespectarea preţului stabilit prin contract.
16.5. Părţile înţeleg să acţioneze cu bună credinţă pentru respectarea drepturilor celuilalt,
decurgând din acest contract şi să ia toate măsurile pentru a asigura realizarea lui.
16.6. Părţile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situaţiile care pot apărea
pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intenţia lor este ca acest contract să
funcţioneze corect şi fără a fi în detrimentul interesului oricăreia dintre ele şi că, dacă în timpul
derulării contractului una din părţi consideră că acest contract acţionează incorect, părţile vor
depune eforturi pentru a cădea de acord asupra unor acţiuni legale pentru a elimina cauza sau
cauzele unei astfel de incorectitudini.
Prezentul contract a fost semnat azi ________2013 în patru exemplare, trei exemplare
pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
Achizitor

Prestator

Director General
Prof.Dr. Wilhelm KAPPEL

Director Economic,
Ec. Livia STAN

Consilier Juridic,
Mariana LUNGU

Sef Birou Achizitii publice,
Sing.pr. Marlen GHITA
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