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CONTRACT DE LUCRARI fEXECU'flE) 

privind realizarea obiectivului de investitii sediul de spectacole 

Nr. 3661 din data 13.12.2017 

1. Partile Executante 

1n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizifiile publice cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, 

Legii nr. 99/2016 privind achizipile sectoriale, cu modificiirile ~i completif.rile ulterioare, a Hotif.rarii 

Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicif.jacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizifiile publice cu modificiirile ~i completif.rile ulterioare; a Hotif.rarii Guvernului nr. 

394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului sectorialjacordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privnd achizitiile sectoriale, 

cu modifciirile ~i completif.rile ulterioare, s-a fncheiat prezentul contract de lucrif.ri, denurnit in 
continuare "Contractu!", intre : 

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ~I MUSICAL ,ION DACIAN", cu sediul in 

localitatea Bucure~ti, Bid. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, cont IBAN 

R032TREZ23G670304200130X deschis la Trezoreria Sect. 5, CIF nr. 4340099, reprezentata 
prin D-na Bianca Ionescu Ballo - Director General Interimar, D-na Viorica Dragnea -

Contabil ~ef, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

§i 
SC AEDIFICIA CARP ATI SA, cu sediul social in Bucuresti, ~os. Panduri, nr. 94, sector 

5, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/26548/1992, avand CUI 

2620769, cont R077TREZ7005069XXX000428, deschis la Direcp.a de Trezorerie ~i 

Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata de dl. Ing. Petre BADEA -

Director General, in calitate de EXECUTANT, 
pede alta parte. 

2. Definitii 
2.1.- In prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpreta!i astfel: 
(a) Achizitor ~i Executant-PiirtileExecutante, a~a cum sunt acestea nurnite in prezentul 

Contract; 
(b) Act Aditional- document care modifica termenii ~i condip.ile prezentuluiContract, 

in condi!iile Legii 98/2016; 

1 

.---7/l 

laura
Evidenţiere



(c) f1mplasamentul Lucriirii -locul unde Executantul executa Lucrareaj Lucriirile; 
(d) Conflict de interese- orice eveniment influentand capacitatea Executantului de a 

exprima o opinie profesionala obiectiva ~i imparpala sau care il impiedica pe acesta, 
in orice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in 
legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute 
sau prezente, ale Executantului; 

(e) Constmcfie- cladire saurezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri 
ori lucrari de geniu civil sau lucrare speciala de construct].i, respectiv orice lucrare 
de inginerie civila, a carei realizare consta in orice structura fixata in sau pe pamant, 
conceputa ~i executata astfel incat sa poata indeplini ori ment].ne, prin ea insa~i, 
unele functii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, 
importanta, categoria ~i clasa de importanta, inclusiv Utilajele, Echipamentele ~i 
Instalafiile tehnologice ~i functionale aferente; 

(f) Contract- prezentul Contract de achizifie publica de Lucriiri cu titlu oneros, incheiat fn 
scris, intre Achizitor ~i Executant, care areca obiect execut].a de Lucriiri; 

(g) Data de incepere a Lucriirilor - data stabilita pentru inceperea Lucriirilor astfel cum 
este ment].onata in Ordinul de incepere a Lucrarilor. 

(h) DefectiunejDefectiuni- execut].a de slaba calitate sau deficiente care incalca 
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice ~if sau profesionale prevazute de prezentul 
Contract ~i/ sau de Lege a aplicabilii~ij sau care fac rezultatele executiei de Lucriiri 
necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul 
Contract ~i/ sau de Legea aplicabila. Defecfiunile includ atat viciile aparente cat ~i 
viciile ascunse ale Lucriirilor care fac obiectul prezentului Contract; 

(i) Ordin de incepere a Lucriirilor-document scris, emis de Achizitorcare atesta 
momentul inceperii executiei Lucriirilor~i prin care 
Achizitorulin~tiinteazaExecutantul~i, dupa caz, consultantulj dirigintele de ~antier ca 
execut].a Lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea Lucrarilor se 
considera Data de incepere a Execut].ei ~i este data de la care se calculeaza Durata 
de Execut].e; 

G) Documentele Achizitorului - toate ~i fiecare dintre documentele necesare in mod 
direct sau implicit prin natura Lucriirilor care fac obiectul prezentuluiContract, 
inclusiv, dar fara a se limita Ia: planuri, regulamente, specificatii, plan~e, desene, 
schite, modele, manuale, programe ~i date informatice, calcule ~i rapoarte precum ~i 
orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor ~i necesare Executantului 
in vederea realizarii obiectului prezentului Contract; 

(k) Documentele Executantului- toate datele, documentele, rapoartele incluse in 
cerintele Achizitorului, care sunt colectate ~i/ sau pregatite de Executant in legatura 
cu Lucriirile executate ~i se afla in custodia ~i grija Executantului pana Ia data 
preluarii acestora de catre Achizitor~i care includ, dar fara a se limita Ia: documente, 
certificate, avize ~i acorduri, care trebuie pregatite sau obt].nute de catre Executant, 
dupa caz, precum ~idocumente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor 
impuse de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, plan~e, desene, schite, 
modele, manuale, programe, calcule ~i rapoarte precum ~i orice documente tehnice, 
dupacaz; 

(1) Durata de Execufie a obiectivuluide investifii/Lucriirilor - perioada, exprimata in 
ani/luni/ zile, calculata de la data de incepere a Lucriirilor, astfel cum a fost 
comunicata Executantuluide catre Achizitor prin Ordinul de fucepere a Lucrarilor~i 
pana la data acceptariiLucriirilorde catre Achizitor, prin Proces-Verbal de Recep(ie la 
Terminarea Lucriirilor, eel tarziu data de 30.12.2017; 



(m) Echipamente - aparate/ instalatii ~i altele asemenea, care fac sau vor face parte 
dincadruiLucriirilor permanente; 

(n) Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Executantul: 
i. a executat toate Lucriirile~i a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit 

prin prezentul Contract # cu respectarea Graficului de execu{ie a Lucriirilor 
ii. a remediat eventualele Defec{iunijVicii care au fost constate de ciHre parti pe 

perioada derularii Contractului ~i care nu ar fi permis utilizarea 
corespunzatoare aLucriirilor de catre Achizitor; 

(o) Forfa majora- eveniment independent de controlul Piir{ilor, care nu se datoreaza 
gre~elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul mcheierii 
prezentuluiContract ~i care face imposibila mdeplinirea obligatiilor de catre una 
dintre Piir{i ~i include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, 
actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, insurectii, revolte, 
epidemii, alunecari de teren, cutremure, inundatii, deversari, turbulente civile, 
explozii ~i orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul 
Piirfilor~i care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de 
diligenta; 

(p) Graficului de execufie a Lucrarilor- documentul referitor Ia planificarea prin care se 
stabile~te/ stabilesc termenulj termenele in care este/ sunt efectuate 
Lucrarea/ Lucrarile; 

(q) intarziere - orice e~ec al Executantului de a executa orice obligatii contractuale in 
termenul convenit prin intermediul Graficului de execu{ie a Lucriirilor, dar fara a se 
limita Ia obligatia sa de a finaliza Lucriirile~i de a le preda la Finalizare/Ajungere la 
termen; 

(r) Lege-norma, reglementare cu caracter obligatoriu ~i care se refera Ia legislatia 
romana dar ~i Ia Regulamente emise de CE ~i, de asemenea, la obligapile care 
decurg din tratatele Ia care este parte statui roman ~i orice alta legislap.e secundara 
direct aplicabila din dreptul comunitar sau din jurisprudenta comunitara; 

(s) Lucrari- toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Executant, incluzand 
Lucriiri permanente~ij sau Lucriiri provizorii precum ~i orice Modificare a acestora, 
inclusiv toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Executant in cadrul 

I 

sau in legatura cu prezentul Contract; 
(t) Lucrari de Construcfii- operap.unile specifice prin carese executa lucrari construcp.e 

civila~i la instalatii, conform necesitatilor Achizitorului; 
(u) Lucrari permanente - Lucriirile ce trebuie executate (inclusiv instalap.:ile), in 

conformitate cu prevederile prezentuluiContract si anexelor sale. 
(v) Lucrari provizorii-Lucriirile de orice fel, altele decat Echipamentele Executantului, 

necesare pentru executia ~i finalizarea Lucriirilor permanente, inclusiv pentru 
remedierea oricaror Defec{iuni ale acestora; 

(w) Lucrari suplimentare-Lucriirile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de 
executie, cu alte resurse (Materiale, manopera, Utilaje); 

(x) Luna - luna calendaristica (12 luni/ an); 
(y) Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac 

parte din lucrarile permanente; 
(z) Modificare- o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit art. 24 din prezentul 

Contract; 
(aa) Oferta- actul juridic prin care Executantul~i-a manifestat vointa de a se angaja, din 

punct de vedere juridic, in prezenuiContract de achizitie publica deLucriiri~i 

cuprindeOferta tehnica ~i financiara; 
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(bb) .Penalitate - despagubirea stabilita in prezentulContract ca fiind platibila de catre 
una dintre PiirfileExecutante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligap.ilor 
din prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentuluiContract 
sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor asumate prin Contract. 

(cc) Perioada de garanfie acordata Lucrarilor- perioada de timp stabilita in prezentul 
Contract,de laRecep{ia la Terminarea Lucrarilor, in cadrul careia Executantul are 
obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita 
nerespectarii prevederilor prezentului Contract ~i anexe/or sale, a prevederilor 
reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instala{ii, etc. 
necorespunzatoare; 

(dd) Personal- persoanele desemnate de catre Executant pentru indeplinirea prezentului 
Contract; 

(ee) Plan~e- plan~elejreproducerile desenelor tehniceale Achizitorului, referitoare la 
Lucrari, astfel cum sunt enumerate/ descrise, dupa caz, in anexe, incluzand orice 
modificare adusa acestor Plan~e, inclusiv plan~e suplimentare, conform prevederilor 
contractuale; 

(ff) Prepll Contractului- suma de bani platibilaExecutantului de catre Achizitor, in baza 
~i in conformitate cu prevederile prezentuluiContract, pentru indeplinirea integrala 
~i corespunzatoare a tuturor obligap.ilor asumate prin prezentulContract; 

(gg) Proces-Verbal de Recepfie la Tenninarea Lucrarilor - documentul prin care sunt 
acceptate Lucriirileexecutate, prin carePar{ile confirma executiaLucarilorconform 
Contractului~i anexelor sale. 

(hh) Punct de reper- termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea 
intermediara sau finala a Lucrarilor executate sau a unei parti din acestea, stabilit de 
catre Par{i~i exprimat ca data fixa (zz/11/ aaaa) in cadrul Graficului de execu{ie a 
Lucrarilor; 

(ii) Receptia lucrarilor-activitate realizata cu participarea Achizitorului~i aExecutantului 
prin care se certifica finalizarea Lucrarilor executate in conformitate cu prezentul 
Contract ~i anexele sale; 

(jj) $antier- Amplasamentul Lucrarii unde urmeaza a fi executate Lucrarile permanente~i 
unde se vor livra Echipamentele~i Materialele, precum ~i oricare alte locuri prevazute 
in prezentul Contract ca fiind parti componente ale $antierului; 

(kk) Tennen- intervalul de timp in care Par{ile trebuie sa-~i indeplineasca obligatiile, 
astfel cum este stabilit prin prezentulContract, exprimat in zile, care incepe sa curga 
de la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea 
ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

(11) Utilajele Executantului - toate aparatele, ma~inile, vehiculele ~i altele asemenea, 
dupa caz, necesare executiei~i terminarii Lucrarilor, precum ~i remedierilororicaror 
DefeC{iuni, dar care nu includ Lucrarile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor 
(daca exista),Materialele~ij sau Echipamenteleprecum ~i altele asemenea, care fac sau 
vor face parte din LucrarilePermanente; 

(mm) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o 
persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrarii in 
cauza; 

(nn} Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre 
un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp ~i care sunt prezentate la 
data receptiei Lucrarii in cauza; 

( oo) Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afar a cazului in care se 
prevede expres ca sunt zile lucratoare. 



3. lnterpretare 
3.1-In prezentul Contract, cu exceppa unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural ~i vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2- Termenul 11 zi" sau 11 zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 
se specifica in mod diferit. 

4. Obiectul Contractului 
4.1- Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze Lucrari de construcfii la adaposlul ALA 
~i hidroizolatii terasajacoperi~, detaliate in Anexa 3, parte integranta a prezentului 
Conb·act, pentru obiectivul de investitii sediul de spectacole al Achizitorului, aflat la 
adresa din Bid. Octavian Goga, nr. 1, Sector 3, Bucure~ti, denumite in continuare 
11Lucrari" ,conform Cod CPV 45000000-7 ~i in conformitate cu prevederile din prezentul 
Contract~i anexelor sale, cu dispozipile legale, aprobarile ~i standardele tehnice, 
profesionale ~ide calitate in vigoare. 

5. Preful Contractului 
5.1- Achizitornl se obliga sa plateasca Executantului pretul total convenit prin prezentul 
Contract pentru execupa Lucrarilor in suma de 52.100,00 Lei ( cincizecisidouamiiosuta lei), 
la care se adauga TV A in valoare de 9.899,00 Lei (nouamiioptsutenouazecisinoua lei), 
conform prevederilor legale. 
5.2- Pretul Contractului este ferm, conformAnexei 3 la Contract. 

6. Durata Contractului 
6.1- Durata prezentului Contract este de 18 zile incepand de la data intrarii in vigoare a 
prezentului Contract, respectiv din 13.12.2017 pana pe data 30.12.2017. 

7. Documentele Contractului 
7.1- Documentele Contractului sunt: 
- Anexa 1 - Oferta tehnica ~i financiara a Executantului inregistrata in SEAP; 
- Anexa 2- Oferta tehnica ~i financiara a Executantului nr. inreg. 3654/12.12.2017; 
- Anexa 3 - Detalierea Lucrarilor de constructii la adapostul ALA ~i hidroizolatii 
terasa/ acoperi~; 
- Anexa 4 - Graficul de execupe a Lucrarilor. 

8. Executarea contractului 
8.1- Executarea Contractului incepe la data comunicata prin Ordinul de Incepere a 
Lucarilor. 

9. Reprezentanfii autorizafi ai Parfilor 
9.1- Reprezentantii legali ai Partilor sunt singurii care pot exprima in scris ~i semna orice 
acord de vointa, notificare,dispozjpe sau orice alte documente care intervin in orice 
moment al executarii prezentului Contract. 
9.2- Achizitornl va numi o persoana din personalul propriu, care va avea autoritatea sa 
acponeze in numele acestuia pe perioada executarii Contractului, care va supraveghea 
executarea Lucrarilor ~i va aduce la cunostinta Executantului orice defectiuni sau 
neregularitap. constate. 
9.3- Achizitornl va putea, de asemenea, sa utilizeze o persoana juridica sau fizica, 
autorizata potrivit legii, care sa ii reprezinta legal interesele, pentru asigurarea verificarii 
executiei corecte a Lucrarilor. 



9.4- Executantul va desemna o persoana responsabila de monitorizarea ~i supravegherea 
executarii Lucrarilor, un diriginte de ~antier, dupa caz. 

10 . .Pastrarea §i .Furnizarea Documentelor 
10.1- Orice Documental Executantului, care este intocmit/emis in legatura cu Lucriirile care 
fac obiectul prezentuluiContract, se va afla in custodia ~i grija Executantului pana la data 
preluarii de catre Achizitor. 
10.2- Executantul se obliga sa predea aceste documente Achizitoruluila data intocmirii 
Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

11. Obligafiile pal'filor 
11.1.- Obligatiile Achizitorului 
11.1.1- Achizitorul are obligapa de a pune la dispozipa Executantului urmatoarele: 
a) amplasamentul Lucrarii, liber de orice sarcina; 
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizarea de ~antier; 
c) caile de acces; 
d) racordurile pentru utilitap (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 
amplasamentului ~antierului. 

11.1.2- Costurile pentru consumul de utilitap, precum ~i eel al contoarelor sau al altor 
aparate de masurat se suporta de catre Achizitor. 
11.1.3- Achizitorul are obligapa de a pune la dispozipa Executantului intreaga documentape 
necesara pentru execupa Lucrarilor contractate. 
11.1.4- Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, 
cailor de circulape ~i a limitelor terenului pus la dispozipa Executantului. 
11.1.5- Achizitorul are obligapa de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel 
mult 48 ore zile de la notificarea Executantului. 
11.1.6- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte 
informapi furnizate Executantului precum ~i pentru dispozipile ~i livrarile sale. 
11.1.7- Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Executantul pentru furnizarea 
informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea 
Contractului. 
11.1.8-Achizitorul se obliga sa plateasca PrefUl Contractului catre Executant, in termenele ~i 
conditiile stipulate la art. 19 de mai jos,de la receptia Lucriirilor executate ~i inregistrarea 
facturii de catre acesta la sediul Achizitorului. 

11.2. Obligatiile Executantului 
11.2.1- Executantul are obligapa de a executa ~i finaliza Lucrarile precum ~i de a remedia 

viciile ascunse, cu atenpa ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligapile 

asumate prin Contract ~i anexele sale. 
11.2.2- Executantul are obligapa de a supraveghea Lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalapile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 

definitive, cerute de ~i pentru Contract. 
11.2.3- Executantul are obligapa de a prezenta Achizitorului, inainte de inceperea execupei 

Lucrarilor, spre aprobareGraficul de executie a Lucrarilor. 

11.2.4- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta 
tuturor operapunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de execupe 

utilizate, cu respectarea prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in 

constructn. Un exemplar din documentatia predata de cah·e Achizitor Executantului va fi 

~~ 



pnut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii Lucrari 
I I I 

Publice, Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului, precum ~ide catre persoane autorizate de 
Achizitor, la cererea acestora. 

11.2.5- Executantul are obligap.a de a respecta ~i executa dispoziJ:iile Achizitorului in orice 

problema, menJ:ionata sau nu in Contract, referitoare la Lucrari. In cazul in care 
Executantul considera ca dispoziJ:iile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta 

are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de 
' ' 

obligap.a de a executa dispoziJ:iile primite, cu excepJ:ia cazului in care acestea contravin 
prevederilor legale. 

11.2.6- In cazul in care respectarea ~i executarea dispoziJ:iilor prevazute la alineatul 

precedent determina dificultaJ:i in execup.e care genereaza costuri suplimentare, atunci 
aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului, in masura in care au fost aprobate 
in prealabil, in scris. 

11.2.7- Executantul este responsabil de trasarea corecta a Lucrarilor fata de reperele date de 
Achizitor precum ~i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ~i 

resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitaJ:ii respective. 

11.2.8- In cazul in care, pe parcursul execuJ:iei Lucrarilor, survine o eroare in poziJ:ia, 

cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parJ:i a Lucrarilor, Executantul are obligap.a 
de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepJ:ia situaJ:iei in care eroarea 
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate de catreAchizitor. 

11.2.9- Pe parcursul execuJ:iei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, Executantul are 
obligap.a: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe 
~antier este autorizata ~i de a menpne ~antierul (atat timp cat acesta este sub 

controlul sau) ~i Lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de 
catre Achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru 
respectivele persoane; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara 

~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietatuor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alp. factori 

generaJ:i de metodele sale de lucru. 

11.2.10- Executantul este responsabil pentru menpnerea in buna stare a lucrarilor, 
materialelor, echipamentelor ~i instalaJ:iilor care urmeaza a fi puse in opera de la data 
primirii Ordinului de lncepere a Lucrarilor pana la data semnarii Procesului verbal de 
recepJ:ie la Terminarea Lucrarior.11.2.11- Pe parcursul execuJ:iei Lucrarilor ~i a remedierii 
viciilor ascunse, Executantul are obligap.a, in masura permisa de respectarea prevederilor 
Contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv caile de acces, prin folosirea ~i 

ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau private care deservesc proprietatlle aflate in 

posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.Executantul va despagubi Achizitorul 

impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in J·ustitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 
' ' ' 

~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligap.a 

prevazuta la acest articol, pentru care responsabilitatearevine Executantului. 
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11.2.12- (1-) Pe parcursul execuJiei Lucrarilor, Executantul are obligaJia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 

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

iii) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii 
de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reJine pe ~antier, pana la sfar~itul perioadei de 

garanJie, numai acele materiale, echipamente, instalaJii sau lucrari provizorii, care ii sunt 
necesare in scopul indeplinirii obligaJiilor sale contractuale. 

11.2.13- Executantul se obliga de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror reclamaJii ~i 

acJiuni in justiJie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaJiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu execuJia Lucrarilor sau incorporate in 
acestea; 

11.2.14- Executantul va executa Lucrarile cu atentie, eficienta~i diligenta, conform celor mai 
inalte Standarde profesionale ~i conform prevederilor documentelor Contractului, precum 

~i cu respectarea instructiunilor / dispozitiile scrise ale Achizitorului. 

11.2.15-Executantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarile executate vor avea 

caracteristicile tehnice ~i calitatea stabilite prin Contract, vor corespunde reglementarilor 

tehnice in vigoare ~i nu vorfi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori 

posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in 
Contract. 

11.2.16-Executantul are obligatia de a respecta toate termenele fazelor determinante, a~a 

cum sunt prevazute in Graficul de executie a Lucrarilor. 

11.2.17-Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii 
datorate potrivit legii sau Contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Executant. 
11.2.18-Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute 
Lucriiri pe viitorul Amplasament, necesar desfa~urarii in bune conditii a activitatii sale ~i a 
luat toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind 
conditiile ~i protectia muncii, prevenirea ~i stingerea incendiilor, protectia mediului si 
relatiile de munca. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate 
de nerespectarea normelor privind conditiile ~i protectia muncii, sanatatea si securitatea in 
munca, prevenirea ~i stingerea incendiilor ~i relatii de munca. 
11.2.19-Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenirnentelor ~i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau 
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaJii etc.), procedee tehnologice utilizate 
sau utilizate de catre angajatii sai, in conformitate cu prevederile legale in domeniul 
securitaJii ~i sanataJii in munca in vigoare pe durata Contractului. 
11.2.20- Executantul informeaza Achizitorul cu privire la programul sau de lucru pe 
~an tier. 
11.2.21-Lucriirile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre 
Executant, nu pot fi abordate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. 
Executia de Lucriiri suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului nu ii confera 
Executantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucriiri. 



11.2.22-Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului 
~i cailor de acces. 
11.2.23-Executantul garanteaza ca nu va aduce niciun prejudiciu imobilului Achizitorului 
sau imaginii acestuia. 
11.2.24- Executantul are obligatia de a livra Echipamentele la destinatia finala indicata de 
Achizitor cu respectarea Graficului de execufie a Lucrarilor. Certificarea de catre Achizitor a 
faptului ca Echipamentele au fost livrate partial sau total se face dupa montare, prin 
semnarea de catre reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor emise de Executant 
pentru livrare. 
11.2.25- Executantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Defectiunefneconformitate, ce ar face 
imposibila utilizarea corespunzatoare a Lucrarilor de catre Achizitor. 
11.2.26-Executantul are obligatia de a elabora ~i de a transmite Achizitorului, pe perioada de 
executie a Lucrarilor, rapoartele/ documentele solicitate de Achizitor. 
11.2.27- Dupa Receppa Lucrarilor de catre Achizitor, Executantul trebuie sa paraseasca 
~antierul ~i sa predea Achizitorului Amplasamentulliber de orice Materiale, Echipamente, 
Utilaje ce nu sunt necesare Lucrarilor permanente. 

12. Conflictul de interese 
12.1-Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie 
care ar putea compromite derularea obiectiva ~i impartiala a Contractului. Conflictele de 
interese pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice 
ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori 
interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie 
notificat fn scris Achizitorului, fara intarziere. 
12.2-Achizitorul J:~i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare 
~i poate solicita masuri suplimentare, daca este necesar. Executantul se va asigura ca 
Personalul/Reprezentanfii saul sai nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict 
de interese. In acest caz, Executantul va lnlocui, imediat ~i fara vreo compensatie din partea 
Achizitorului, orice membru al Personalului sau, care se regase~te mtr-o astfel de situatie. 
12.3-Executantul trebuie sa evite orice contract care ar putea sa-i compromita independenta 
sa ori pe cea a Personalului sau. Daca ~i cand Executantule~ueaza in a-~i mentine 
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea 
prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea 
decide incetarea de plin drept ~i cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara 
indeplinirea vreunei formalitati prealabile precum si intervenpa vreunei instante 
judecatore~ti ~i/ sau arbitrale. 

13. Perioada de Garanfie acordata Lucrarilor 
13.1-Executantul are obligatia legala de gara:ntare a calitatii Materialelor, Echipamentelor ~ 
Lucrarilor de constructii executate, pe o perioada de 3 ani de la receptia lucrarilor, 
conform Legii 163/2016 ~i a Legii nr. 10/1995 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
13.2. - Executantul raspunde, potrivit obligap.ilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale 
construcpei, ivite intr-un interval de 3 ani de la receppa lucrarii. 
13.3- In perioada de garantie Executantul are obligatia, 1n urma dispozitiei date de 
Achizitor, de a executa toate Lucrarile de modificare, reconstrucpe ~i remediere a viciilor ~i 
altor Defecpi.uni a caror cauza este nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale. 
Obligatia legala de garantie a Executantului pentru Lucriirile executate impune remedierea 
tuturor Defecpi.unilor constatate 1n termenullegal de garantie, exceptate fiind cele produse 
din culpa Achizitorului sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta sa raspunda. 



13.4- Executantul are obligapa de a executa, pe cheltuiala proprie, toate ~i oricare dintre 
Lucrc1rile, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

i. utilizarii de Materiale, de Instalap.i sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
Contractului sau 

ii. unui viciu provenit din nerespectarea datelor tehnice sau 
iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligap.ile 

explicite sau implicite care li revin in baza Contractului. 

14. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligafiilor contractuale 

14.1- :In cazul in care Achizitornl nu onoreaza facturile in termen de 15 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligap.a de a plati, ca penalitap., o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi de intaziere din plata neefectuata. Valoarea 
penalitatilor nu poate depa~i valoarea sumei la care se aplica. 

14.2-Achizitorul ~i rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractu!, printr-o notificare 
scrisa adresata Executantului, fara nicio compensap.e, daca acesta din urma este declarat in 
stare de £aliment. :In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale 
a contractului. 

14.3- :In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reu~e~te sa-~i execute la 

termen, integral sau in parte obligapile asumate prin Contract, atunci Achizitornl are 

dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitap.., o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de 0,1%/ zi de intarziere din pretul Contractului raportat la partea neexecutata 
din contract. 

15.1nceperea ~i ExecufiaLucriirilor 
15.1-Executantul va incepe Lucrarile la data mentionata in Ordinul de :Incepere a 

Lucrarilor. 
15.2-Executantul se obliga sa execute Lucrarile contractate in conformitate cu Graficului de 
executie a Lucrarilor. 
15.3.-Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului de executie a Lucrarilor ~i sa fie 
terminate la data stabilita. 
15.4- Datele intermediare, prevazute in Graficului de executie a Lucrarilor, se considera 
date contractuale. 
15.5- :In cazul in care Executantul intarzie inceperea Lucrarilor, Achizitorul este indreptapt 
sa-i fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal ~i sa il 
avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit li va rezilia 
Contractu!. 
15.6-Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfa~urarea execupei Lucrarilor ~i de a 
stabili conformitatea lor cu specificap.ile din anexele care fac parte integranta din Contract. 

15.7-PartileExecutante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea 
I I 

reprezentantiJor lor atestap. profesional pentru acest scop, ~i anume responsabilul tehnic 
cu execup.a din partea Executantului ~i reprezentantul Achizitorului sau, daca este cazul, 
alta persoana fizica sau juridica a testata potrivit legii, din partea Achizitorului. 

15.8-Executantul are obligap.a de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul 
de munca, in ateliere, depozite ~i oriunde i~i desfa~oara activitatiJe legate de indeplinirea 
obligap.ilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 



15.9- Echipamentele ~i materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in Anexele 2 ~i 3 ale 
Contractului. 
15.10-Executantul are obligapa de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv 
manopera aferenta acestora, revin Executantului. 
15.11- Probele neprevazute ~i comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor fi suportate de Executant daca se dovede~te ca materialele nu 
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile 
Contractului. In caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

16. Inta1·zierea Lucrarilor 
16.1-6 cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) condipile climaterice excepponal de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului ~i nu a survenit 

prin incalcarea Contractului de catre acesta; 
indreptatesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execupe a Lucrarilor sau a 
oricarei parp a acestora, atunci, prin consultare, de comun acord, partile pot stabili: 

(1) prelungirea duratei de execupe a Lucrarilor; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul Contractului. 

17. Recepfia Lucrarilor 
17.1- Executantulare obligapa de a notifica in scrisAchizitorul, atunci cand considera Lucrarile 
finalizate ~i ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei 
de receptie conform prevederilor legaleaplicabile cu privire la receptia lucrarilor de 
constructii~i instalatii aferente acestora. 
17.2- Pe baza situatiilor de lucrariexecutate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, 
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. 
17.3- 6 cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate 
intr-un Proces-Verbal ~i notificate Executantului, stabilindu-se ~i termenele pentru 
remedieri ~i finalizare.17.4- Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor ~i deficientelor, 
lao noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receppe. 
17.5- 6 cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri ~i 
finalizare,Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert, plata urmand a £i suportata 
de Executant. 
17.6- Comisia de receptie are obligapa de a constata execupa completa a tuturor Lucrarilor 
prevazute in prezentul Contract si anexele sale, prin corelarea prevederilor acestuia cu 
documentapa de executie ~i cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor 
prevazute de Lege. 6 functie de constatarile facute,Achizitorul are dreptul de a aproba, a 
amana sau de a respinge receptia. 
17.7- ReceptiaLucrarilorva fi confirmata de parti prin semnarea Procesului-Verbal de Recep{ie 
la Terminarea Lucrarilor. 
17.8- Receppa se poate face ~i pentru parp ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic ~i 
functional. , 

18. Remedierea Defecfiunilor 
18.1- In orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate sa 
in~tiinteze Executantul cuprivire la orice Defec{iunifneconformitap, fie ele aparente sau 
ascunse, sau lucrari nefinalizate. 



18.2.-Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice 
Defec{iuni/ neconformitatidatorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea 
executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului si anexelor sale. 
18.3- Neremedierea Defec{iunilorsau nefinalizarea Lucriirilor in cadrul termenului stabilit 
prin notificarea Achizitorului va mdreptati Achizitorul sa efectueze toate Lucriirile necesare, 
pe cheltuiala Executantului. 

19. Modalitati de fachtmre ~i plata 
19.1-Achizitorul se obliga sa plateasca prepil convenit in prezentul Contract pentru 
Lucrarile executate prin virament bancar, in termen de 45 (patruzeci~icincizile) de la data 
mregistrarii facturii emise de Executant, pentru suma la care este mdreptatit conform 
prevederilor contractuale, direct in contulj conturile indicate de Executantpe factura. 

19.2- Facturile furnizate vor fi emise ~i completate in conformitate cu legislapa romana in 
vigoare ~i msotite de documentele justificative. 

19.3- Plaple parp.ale trebuie sa fie facute la valoarea lucrarilor executate conform 
Contractului~i Graficului de executie a Lucrarilor. 

19.4- Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situap.e de lucrari 
provizorii, mtocmita astfelmcat sa asigure o rapida ~i sigura verificare a lor. 

19.5- Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea situap.ei de plata 
definitive de catre Achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in 
special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrarilor care nu sunt in litigiu va 
fi platita imediat. 

19.6- Contractu! nu va fi considerat terminat pana cand Procesului-Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepp.e, care confirma ca Lucrarile 
au fost executate conform Contractului. 

20. Forta majora 
20.1- Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2- Forta majora exonereaza parp.le contractante de mdeplinirea obligap.ilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acp.oneaza. 
20.3- lndeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de acp.une a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parplor pana la aparip.a acesteia. 
20.4- Partea contractanta care invoca forta majora are obligap.a de a notifica celeilalte parp., 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
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20.5- Partea contractanta care invoca forta majora are obligap.a de a notifica celeilalte parp. 
mcetarea cauzei acesteia in maximum 3 (trei) zile de la mcetare. 
20.6- Daca forta maJ·ora actioneaza sau se estimeaza cava actiona o perioada mai mare de 

I I I 

30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparp mcetarea de drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parp. sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

21. Comunicarea intre Parfi 
21.1- Orice comunicare mtre parp., referitoare la mdeplinirea prezentului Contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris, la adresele menti_onate in partea introductiva a Contractului; 
21.2- Orice document scris trebuie mregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in 
momentul primirii. 



21.3- Comunidirile intre parp. se pot face ~i prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire, telefon, fax sau e-mail cu condip.a confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
21.4- Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este 
opozabila celeilalte Parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil. 
21.5- Orice document ( dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de 
Receptie la terminarea lucrarilorjnotificare ~i altele) intocmit in cadrul Contractului, este 
realizat ~i transmis, in scris,intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa ~i inregistrata. 

22. Notificarea prompta 
22.1- Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parp. de indata ce are cuno~tinta de 
existenta unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot 
genera o revendicare pentru plata suplimentara. Executantul va lua toate masurile, cu 
diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. 

23. Confidenfialitatea informafiilor ~i protecfia date lor cu caracter personal 
23.1-Executantul va considera toate documentele ~i informatiile care ii sunt puse la 
dispozitie in vederea incheierii ~i executarii Contractului drept strict confidentiale~i, cu 
exceptia cazului in care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau 
divulga niciun element al Contractului fara acordul scris prealabil al Achizitorului. 
23.2- Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii 
documentelor ~i informatiilor care ii sunt puse la dispozitie in scopul executarii 
Contractului, decizia finala va apartifleAchizitorului. Obligatia de confidentialitate ramane 
in vigoare pe un termen de 12 (douasprezece) luni de la finalizarea Lucrarilor. 

24. Modificari ale Contractului 
24.1- PartiJe au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni 
modificarea ~i/ sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul PartiJor, fara a afecta caracterul general al Contractului, prin 
semnarea unui Act Aditionalla Contract, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 
din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din 
HG nr. 395/2016(art. 164 ~i 165). 
24.2- Contractu! poate fi modificat ~i atunci cand devine necesara achizip.onarea de la 
Executant a unor lucrari suplimentare, inclusiv Echipamente care nu au fost incluse in 
Contract, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia ~i trebuie 
achizitionate de la Contactant intrucat schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive 
economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind interschimbabilitatea sau 
interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in Contract~i cu lucrarile deja executate in 
cadrul Contractului, iar schimbarea Executantuluicauzeaza.Achizitorului dificultap. 
semnificative, materializate inclusiv prin cre~terea semnificativa a costurilor. 

25. Suspendarea Contractului 
25.1- Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a lucrarilor, poate 
fi emis de catre Achizitor. 
25.2- In cazul suspendarii/ sistarii temporare a executiei Lucrarilor, durata de executie a 
Lucrarilor ~i durata Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendarii/ sistarii. 

26. Cesiunea 
26.1-Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate 
prin Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului. 



26.2- Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind obligatiile 
asumate prin prezentul Contract. 

27.Solufionarea litigiilor 
27.1-Achizitorul ~i Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care poate aparea in cadrul 
sau in legatura cu indeplinirea Contractului. 
27.2- Daca, dupa 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i Executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se soluponeze de catre instantele judecatore~ti competente potrivit legii, de Ia 
sediul Achizitorului. 

28. Limba care guverneaza contractu[ 
28.1- Limba care guverneaza contractu! este limba romana. 

29. Legea aplicabila contractului 
29.1- Contractu! va fi interpretat conform legilor din Romania. 

30. incetarea contractului 
30.1- Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenpa unei 
instante judecatore~ti, in urmatoarele cazuri: 

a. prin acordul partiJor, materializat prin semnarea unui act adiponalla Contract; 
b. retragerea autorizatiei Executantului; 
c. in termen de 5 ( cinci) zile de Ia data primirii notificarii prin care parpi in cauza i s-a 

adus Ia cuno~tinta de catre partea prejudiciata ca nu ~i-a executat ori i~i executa in 
mod necorespunzator oricare dintre obligapile ce-i revin potrivit Contractului; 

d. este declarata in stare de incapacitate de plap sau a fost declan~ata procedura de 
lichidare (£aliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

e. Ia expirarea duratei Contractului, daca parple nu hotarasc prelungirea acestuia, 
prin act adiponalla contract. 

30.2- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre parp, 
in mod culpabil, pentru o durata mai mare de 5 (cinci) zile, da dreptul parpi lezate de a 
considera contractu! reziliat de drept ~i de a pretinde plata de daune-interese. Daca 
Executantul nu i~i executa obligatiile asumate in termen de 5 (cinci) zilede Ia notificare, 
Achizitorul are dreptul sa obtina indeplinirea serviciilor de Ia un tert. 
30.3- Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract o va 
notifica celeilalte parti, cu eel putin 5 (cinci) zile inainte de data Ia care incetarea urmeaza 
sa-~i produca efectele. 
30.4- Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligapilor deja 

scadente intre partiJe contractante. 
30.5- Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partn care in mod culpabil a 

cauzat incetarea Contractului. 

31. Dispozipi finale 
31.1- Orice modificarea la prezentul Contract se poate face doar de comun acord, in scris, 
prin semnarea unui act adiponalla Contract. 
31.2- Orice intelegere verbala intre parp, avand legatura cu executarea prezentului 
Contract, nu va fi valabila daca nu este confirmata in scris de catre ambele parp. 



31.3- Prezentul Contract este incheiat astazi, 13.Xll. 2017, in 3 (trei) exemplare originale, 
unul pentru Executant si doua pentru Achizitor. 

ACHIZITOR 

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA 

~I MUSICAL ,,ION DACIAN" 

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR 

~~'•J•( 
~( q '{71 

......... .. 

VIZA CFP J';;\ ·. T ~ 
SEF SERVICIU }JJ:r~C1 "'' a 

0
' '118

\ 

D•tA ............. Samr.Mu 1 .. ... .... .. 

Miha~-Ursu 

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE ~I 

APROVIZIONARE 

EXECUTANT 

SC AEDIFICIA CARPATI SA 

DIRECTOR GENERAL 
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