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                                                            CONTRACT DE SERVICII 

nr.__________ data_______________ 

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 prin care au fost aprobate Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul 

contract  de servicii 

 

1. Părţile contractante 

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA, cu sediul in Braila, sos. 

Baldovinesti  nr. 20, telefon 0239/615498; fax 0239/615499, CIF RO27338691, numar de inmatriculare 

J09/457/2010, avand cont bancar RO75RZBR0000060012935157, deschis la RAIFFEISEN BANK 

Braila, reprezentată prin Dragut Meluta – director general si ec. Constantin Silvia – director operatiuni 

economico-financiare, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

____________________________________cu sediul _______________________________telefon/fax 

 ____________________ număr de înmatriculare __________________________________ cod unic de 

 înregistrare__________________________________ cont bancar ______________________________ 

deschis la __________________________ 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 prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f) 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; 

g) standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si 

in propunerea tehnica; 

h) diriginte de santier – prestator care realizeaza activitati de supreveghere a lucrarilor de constructii 

prin personal autorizat (diriginti de santier) in conformitate cu prevederile Ordinului 1496/2011 pentru 

aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. 

i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

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. 
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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 - Prestatorul se obligă să presteze ,, Servicii de dirigentie de santier a lucrarilor Amenajare 

piata de gros la Targul Obor Braila ”.conform prevederilor din caietului de sarcini, a propunerii sale 

tehnice şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de ,, Servicii de dirigentie de santier a lucrarilor Amenajare piata de gros la Targul Obor 

Braila ”. 

 4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor, este de ____________________ lei, la care se adauga TVA, conform 

prevederilor legale in vigoare la data efectuarii platii. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Termenul de executie al serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este corelat cu perioada de 

incepere si desfasurare a lucrarilor, durata de executare a obligatiilor asumate de parti fiind egala cu 

perioada de executie a lucrarilor. 

5.2 - Prezentul contract intra in vigoare dupa transmiterea ordinului de incepere a prestari de servicii si 

dupa constituirea garantiei de buna executie conform art.10.1. 

5.3 - Prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor de construcţie va conduce la prelungirea 

contractului cu aceeaşi perioada, in conditiile legale.  

5.4 - Durata prezentului contract este până la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) oferta tehnica si oferta financiara; 

c) garanţia de bună execuţie; 

d) contract(e) de subcontractare (daca este cazul); 

e) acordul de asociere (daca este cazul) 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1 - Prestatorul va utiliza si va mentine pe toata durata de executie a contractului personal cu experienta 

si calificare corespunzatoare cat si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini 

obligatiile contractuale.  

7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract.  

7.3 -  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7.4 - Prestatorul se obligă să asigure prezenţa zilnică pe parcursul executării lucrărilor şi că va respecta 

prevederile caietului de sarcini anexă la contract. 

7.5 – Prestatorul are obligatia de a asigura personalului sau toate echipamentele si consumabile necesare 

pentru desfasurarea activitatii. Astfel are obligatia sa detina si sa utilizeze cel putin urmatoarele 

echipamente pentru desfasurarea activitatilor in cadrul prezentului contract: 

  - mijloace de transport; 

- aparatura si accesorii foto-video; 
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- mijloace de comunicare; 

- mijloace de copiere si imprimare; 

- echipament de lucru si de protectie personala conform legislatiei in vigoare in materie de 

sanatate si securitate a muncii.  

7.6 - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, 

promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de achizitor cât şi faţă de 

Constructor, Furnizori şi Proiectant. 

7.7 - Prestatorul are obligația de a acoperi următoarelor costuri, dar fără a se limita la acestea: 

- costurile cu salarizarea sau remunerarea personalului său; 

- costurile cu consumabilele, echipamentele de lucru și de protecție, necesare desfășurarii activității 

personalului său; 

- costurile aferente serviciilor de comunicație (telefon, fax, internet, etc); 

- costurile de transport la locul unde se realizează serviciile de supervizare/supraveghere prin diriginți 

de șantier (inclusiv costuri de combustibil, taxe de drum, taxi, mijloace de transport în comun, 

transport aerian, etc); 

- costuri aferente cazării și diurnei pentru personalul propriu; 

- costuri cu polițe de asigurare pentru personalul implicat în serviciile de supervizare/supraveghere 

prin diriginți de șantier; 

- costuri cu imprimarea și multiplicarea documentelor; 

- costuri aferente serviciilor de secretariat și curierat; 

- orice alte costuri asociate cu prestarea serviciilor de supervizare/supraveghere prin diriginți de 

șantier. 

7.8 – Prestatorul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor de supervizare/supraveghere 

prin diriginti de santier pe specialitati, pentru activitatea personalului sau si pentru asigurarea unei 

verificari riguroase a modului in care se executa lucrarile. 

7.9 - Prestatorul prin activitatea de Dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură achizitorul, că 

Executantul (constructorul) căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va îndeplini toate 

responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele 

de sarcini. 

7.10 - Dirigintele  de Şantier va trebui să asiste Beneficiarul (achizitorul) în administrarea contractului 

de lucrări. 

7.10.1 - Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste administrarea contractului de lucrari 

consta in: 

A. Realizarea sistemului de comunicare si raportare 

 Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile 

implicate. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui de santier cu unul sau mai multi reprezentanti 

ai acestora (beneficiar, constructor, proiectant si inspectorul de stat in constructii). 

 Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru saptamanale, 

precum si ori de cate ori este necesar in timpul executiei lucrarilor cu beneficiarul si constructorul pentru 

care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate (raportul saptamanal). 

 Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna 

raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De asemenea, raportul va 

avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor. Raportul va fi inaintat beneficiarului 

odata cu inaintarea situatiilor de lucrari intocmite de constructor. 

 Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde: 

● detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii 

contractului de servicii; 

● detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicate receptiei 

la terminarea lucrarilor; 

B. Monitorizarea executiei lucrarilor conform graficului de esalonare a lucrarilor 
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 Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarilor (programul de lucrari) 

inaintat de catre constructor. 

 Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau 

articol important de lucrare. 

 Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie asfel incat sa indice modul de 

abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. In eventualitatea in care 

ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile constructorului graficul de esalonare a lucrarilor 

propus, dirigintele are obligatia de a notifica constructorul in vederea luarii de masuri imediate pentru 

recuperarea intarzierilor. 

  Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse 

de catre constructor si aprobare de catre dirigintele de santier pentru sincronizarea cu graficul de 

executie stabilit. 

C.  Controlul financiar al contractului 

 Dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de plata intocmite de catre constructor pentru 

lucrarile efectuate ce au stat la baza situatiilor de lucrari, va verifica derularea fondurilor, executantul 

avand obligatia de a inainta si previziona derularea platilor. 

 Dirigintele de santier va certifica situatiile de plata intocmite de catre constructor si va completa 

la zi jurnalul de santier. 

 Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitati real executate, rezultate din masuratori si inscrise 

in foile de atasamant. 

 Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de 

deviz (pozitia si denumirea) din listele cu cantitati de lucrari anexa la contract. 

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in 

caietele de sarcini sau in alte documente din contract. 

 Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul 

executantului. Masuratorile se fac de regula saptamanal. 

Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 

24 de ore de la notificarea dirigintelui de santier de executant), odata cu intocmirea procesului verbal de 

receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi 

verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse 

si va dispune refacerea lor daca este cazul. 

Situatia de lucrari inaintata de catre executant va avea ca suport foaia de atasament, masuratori, 

desene, certificate de calitate si declaratii de conformitate a materialelor puse in opera. 

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu este 

completa sau edificatoare, constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care 

dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute. 

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de 

catre constructor, situatiile de plata la terminarea lucrarilor. 

D. Completarea jurnalului de santier 

 Dirigintele de santier are obligatia de a deschide jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra 

zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru 

rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire 

la executia lucrarilor. 
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 In jurnalul de santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si 

informatii: 

 ● lucrarile executate  si locatia exacta; 

 ● echipamentele, materialele si fortele de munca utilizate; 

● conditiile meteorologice (foarte important); 

● evenimente aparute (foarte important); 

● defectiuni aparute la echipamente si utilaje; 

● orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor. 

E. Emiterea dispozitiilor de santier 

Toate dispozitiile de santier emise de catre proiectant vor fi inregistrate, numerotate si 

indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de 

executie vor fi insotite de justificarile necesare. 

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre executant a 

dispozitiilor de santier emise de proiectant si aprobate in prealabil de beneficiar. 

7.10.2 -  Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii 

 Serviciile asigurate de dirigintele de santier vor respecta legislatia romana in vigoare. 

 Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele de santier va 

urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect: 

- pregatirea lucrarilor; 

- executia lucrarilor; 

- receptia lucrarilor; 

- perioada de garantie (de notificare a defectelor). 

A. Pregatirea  lucrarilor 

Activitatile de pregatire a lucrarilor se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si 

presupun: 

1. verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi indeplinirea conditiilor legale cu privire 

la incadrarea in termenul de valabilitate; 

2. verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei de construire, cerificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si 

identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor si acordurilor obtinute; 

3. studierea proiectului, caietelelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru 

realizarea constructiilor; 

4. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

5. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

       6. verificarea respectarii reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

       7. verificarea dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 

       8. verificarea existenţei în proiect a programelor de faze determinante; 

       9. verificarea existenţei proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 

     10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină. 

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai beneficiarului, ai constructorului si 

ai detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament. La predarea-primirea 
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amplasamentului va fi intocmit Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de 

repere care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasamentul sau in 

subsolul si termenele de eliberare; 

     11. participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la 

stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale 

constructiei; 

     12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier; 

     13. verificarea existenţei "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

     14. verificarea existenţei  anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

     15. verificarea existenţei panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor 

legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 
 

B. Execuţiei lucrărilor: 

    1. Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

    2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

    3. Interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 

conformitate sau agrement tehnic; 

    4. Interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice 

la care avizul tehnic a expirat; 

    5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

    6. Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

    7. Interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

    8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

    9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele 

întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de 

recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

    10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

    11. Transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor 

la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

    12. Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de 

măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

    13. Urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 

    14. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

    15. Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o 

perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a 

construcţiei, conform proiectului; 

    16. Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 

lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp 

friguros; 

    17. Preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu 

toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

    18. Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia. 

     

C. Recepţia lucrărilor: 

    1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie; 

    2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 
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    3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei 

finale; 

     4. asigura completarea cartii tehnice a constructiei pana la efectuarea receptiei finale; 

     5. asigura consultanta si asistenta tehnica investitorului, la cererea acestuia, in perioada de garantie a 

lucrarilor.  

 

D. Perioada de garantie (de notificare a defectelor) 
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de şantier in perioada de notificare a defectelor se refera, fara 

a se limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la 

receptia la terminarea lucrarilor.  

Urmareste  rezolvarea problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmeste documentele 

necesare de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de şantier va 

urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 

17,alin.3, din HG nr. 273/ 14.06.1994.  

In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de şantier va emite o 

somatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atat constructorul cat si 

beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind suportata de 

constructor care nu si-a indeplinit obligatiile.  

Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa, în calitate 

de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor 

stabilite prin reglementările tehnice în construcţii aplicabile, în vigoare. 

           Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute in 

Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, precum şi în 

cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 

sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul serviciilor menționate la art. 4 din prezentul 

contract la termenele și în condițiile prevăzute în acesta.  

8.2 - Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza: 

a) 70 % din valoarea contractului se va achita, pe parcursul derularii contractului de executie, 

proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de plati lunare sau periodice confirmate si 

acceptate de dirigintele de santier si de achizitor. 

b) 30 % se va achita  in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor fara obiectiuni. 

      In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt consemnate 

deficiente necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum de 30 % se va plati dupa 

remedierea acestora. 

8.3 - În perioada în care constructorul nu va executa lucrări ca urmare a timpului nefavorabil sau din 

lipsa surselor de finanţare, etc., nu se vor efectua plati către dirigintele de şantier. 

9.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 

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

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata 

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

9.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 

contract. 
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10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului, în cuantum  de 

________ lei, reprezentand 5 % din pretul total  al contractului fara TVA. Suma reprezentand garantia 

de buna executie, se va constitui integral de catre prestator in termen de maxim 5 zile de  la data 

semnarii contractului. 

10.2  - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul 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 prestatorului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile, de la data 

intocmirii procesului verbal de receptie, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie, constituita 

in acest sens.  

 

 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

            (2) Prestatorul 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. 

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este răspunzător atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea in domeniile 

serviciilor pe care le va superviza,  pe toată durata contractului. 

11.3 - Prestatorul prin activitatea de Dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură achizitorul că 

Executantul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va îndeplini toate responsabilităţile 

asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 

11.4 - În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, Dirigintele de şantier are următoarele obligaţii: 

- verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale 

documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale; 

- urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 

- preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a 

construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

           - prezenţa pe şantier a diriginţilor pentru fiecare domeniu de autorizare, in functie de lucrarile 

aflate in derulare, zilnic minim cate 2 ore pentru buna desfăşurare a lucrărilor (consemnare prezenţă în 

registru tip) în vederea informării beneficiarului lucrării privind stadiul fizic şi valoric al investiţiei. 

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

12.2 - Achizitorul va furniza în mod prompt prestatorului orice documentație aflată la dispoziția sa care 

poate fi relevantă pentru executarea Contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului, la 

sfârșitul perioadei de executare a contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate 

cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, 

identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
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14. Plăţi şi penalităţi de întârziere  

14.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 (treizeci) de zile de la 

emiterea facturii de către acesta din urmă.  

14.2 - Plata facturii se va face după verificarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie de către 

achizitor.  

14.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat de 

comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract. 

 

15. Rezilierea contractului 

     15.1 - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, da dreptul celeilalte parti  de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-

interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. 

     15.2 - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea 

notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in 

acest termen. 

     15.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de 

zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrara interesului public. 

     15.4 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata 

prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta 

anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. 

    15.5 - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract  

indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

    15.6 – Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept,  in temeiul 

unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara alte formalitati si 

fara interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii: 

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente 

necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta; 

b) cumularea de care prestator a  penalitatilor pana la o suma echivalenta 
1
/2 din suma 

reprezentand  garantia de buna executie totala a contractului. 

d)  nu isi indeplineste obligatiile prevazute la art.10.1 din prezentul contract. 

 15.7 – Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in, scris,de cealalta 

parte  ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului. 

 

16. Cesiunea 

16.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

16.2 – Prestatorul poate cesiona dreptul său în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 204^1 din OUG 

nr. 34/2006 actualizata, cesiune care insa nu va putea afecta obligatiile nascute din prezentul contract si 

care vor ramane in sarcina partilor contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.  

16.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 

mentionate la art 16.2 

     

17. Incetarea Contractului 

17.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 

judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 

-  nu isi executa una dintre obligatiile contractuale. 

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare 

inainte de inceperea prestarii prezentului contract; 

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

parti; 

17.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen. 
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18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

18.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a contractului.  

  (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

18.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 

fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

18.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă timpul de lucru stabilit si 

asumat, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

18.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

19. Ajustarea preţului contractului 

19.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului este tariful declarat în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

19.2 - Preţul contractului nu se ajustează, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului. 

 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta părţi din contract sau  de a încheia contracte cu 

subcontractanţii, pe toata perioada de derulare a contractului . 

20.2 - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

            

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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 fără 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 ca va acţiona o perioadă 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 pretindă celeilalte daune-interese. 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi prestatorul 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. 
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22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România.  

 

 

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. 

 

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (doua) exemplare.  

 

 

                     ACHIZITOR,                                   PRESTATOR,  

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI                                  

          TARGURILOR  SA Braila                                                                  

                 

               Director general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             Jr. Dragut Meluta                                                                                                                                                                                                        

 

             

Director operatiuni economico-financiare                                                          
Ec. Constantin Silvia                                                                                    

 

 

            

             Oficiul juridic 

Cons.jr. Ceafalau Oana Roxana 

          

 

 

Sef Serviciu constructii si investitii, 

            Ing. Tanase George 

 

 

 


