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Aprobat, 
Manager 

Dore! MICLE 

Erata la anunturile privind lucrarile : " Amenajare spatii 
administrative - executie ~i dotari " ~i "Amenajare sala de 

a~teptare corp 8 - executie ~i dotari " . 

La anunturile nr. 382/03.03.2023, privind "Amenajare sala de afiteptare corp B -
execufie ~i dotari "~i nr. 381/03.03.2023 privind "Amenajare spatii administrative -
executie ~i dotari " , se ata~eaza draftul de contract pentru ambele anunturi. 

Restul cerintelor din anunt raman neschimbate. 

$ef Birou Achizifii, lnvestifii, Administrativ !ii Tehnic 
Alina POENAR 

lntocmit, 
Inspector de specialitate 
Larisa Bianca CRETU 

Adresa: Str. Avram lmbroane, Nr. 3 1 

E-mail: contact@muzeulsatuluibanatean.ro 

Web· www.mureulsatuluihanatean ro 2- 2 3 Tlmlt oara 2023 
Capltalil Europeanii a Culturil 

Pagina 1 din 1 



- .J... 
--i -
.TL 

MUZEUL SATULUI BANATEAN TIMI~OARA 

INSTITlJTIE DE CULTURA FINANTATA DE CJ T IMIS 

Contract de lucrari 

1. Partile contractante: 

CONSILI UI. JU DETEAN 
Tll\11~ 

Muzeul Satului Banatean Timi~oara, cu sediul in Timi!;,oara, strada Avram lmbroane, 
nr.31 , judetul Timi~. avand cod fiscal: 12546597, cont 
RO43TREZ62121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Timi~oara reprezentat prin 
manager, di. Dorel MICLE, in calitate de Achizitor 

SC SRL., cu sediul in , 
Str. ______ nr. ____ , judetul _____ tel. , C.U.1. 

avand cod fiscal : cont _______ deschis la 
________ reprezentata prin , in calitate de Prestator, pe de 
alta parte. 

2. DefiniJii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - prezentul contract ~i toate anexele sale; 
b. achizitor $i executant - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in 

prezentul contract; 
c. pre/ul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. forJa majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter 

extraordinar, absolut imprevizibi la ~i inevitabila, care se afla in afara controlului 
oricarei parti, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei acestora, ~i care face 
imposibila executarea ~i. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revolutii , incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou , 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

r. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

3. lnterpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia 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 "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica in mod diferit. 

------
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MUZEUL SATULUI BANATEAN TIMI~OARA 

INSTITUTIE DE CUI..TURA FINANTATA DE CJ TIMI$ 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul §i preful contractului 

CONSI LI UL JUDll'fEAN 
TI M I$ 

1. 4.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile : "Amenajare sala de a~teptare 
corp B - executie ~i dotari ", Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii genera le ~i 
renovare, in perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru 
indeplinirea contractului de : "Amenajare sala de a~teptare corp B - executie ~i 
dotari ". 
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului , respectiv pretul lucrarilor 
executate, platibil executantului de catre achizitor conform ofertei, este de 
_____ , la care se adauga TVA in valoare de _____ lei. 

5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de ___ , de la primirea ordinului de incepere 
lucrari, iar perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor este de __ _ 
luni calendaristice - de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor, pana la data semnarii receptiei finale. 

6. Documentele contractului 
6.1 - Oocumentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini nr. 261/20.02.2023 
b) Oferta nr. ______ _ 
c) garan{ia de buna execufie, 
d)ordinul de 1ncepere a /ucrarilor. 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului incepe in termen de 5 (cinci) zile lucratoarede la data 
primirii ordinului de incepere a lucrarilor, respectiv dupa predarea amplasamentului. 

8. Protecfia patrimoniului cultural national 
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte 
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile 
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului. 
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii 
sai sau oricare alte persoane sa nu Tndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute 
la clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea ~i inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta 
achizitorul despre aceasta descoperire ~idea indeplini dispozitiile primite de la achizitor 
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul 
sufera intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

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

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cuno~tinta despre descoperirea 
obiectelor prevazute la clauza 8.1 , de a in~tiinta in acest sens organele de politie ~i 
comisia monumentelor istorice. 
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MUZEUL SATULUI BANATEAN TIM1$0ARA 

INSTITUTIE DE CULTURA FINANTATA DE CJ TIMlS 

9. ObligaJiile principale ale executantului 

OONSJLIUI.JUDETEAN 
TIMI$ 

9.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze ,, Amenajare sa/a de a~teptare 
corp B - execufie ~i dotari ". , in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract. 
9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa $i finaliza lucrarile, precum $i de a 
remedia viciile ascunse, cu atentia $i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu 
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de 
prezentul contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele $i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, 
fie definitive cerute de $i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii 
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil din contract. 
9.3- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei 
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea 
tehnologica de executie. 
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea $i 
siguranta tuturor operatiunilor executate pe $antier, precum $i pentru procedeele de 
executie utilizate, cu respectarea prevederilor $i a reglementarilor legii privind calitatea 
in constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate 

in anexele contractului, caietele de masuratori (ata$amentele) $i, dupa caz, in situatiile 
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor $i orice alte documente pe care 
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta $i executa dispozitiile achizitorului in 
orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiectii , in scris, fara ca obiectiile respective sa ii absolve 
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. 
(2) In cazul in care respectarea $i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina 
dificultati Tn executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
9.6 - (1) 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 responsabilitatii respective. 
(2) In cazul Tn care, pe parcursul executiei lucrari lor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a 
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea 
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru 
verificarea trasari i de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja $i pastra 
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor $i remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligatia: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta 
pe $antier este autorizata $i de a mentine $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; 
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MUZEUL SATULUI BANATEAN TIMI~OARA 

INSTITIJTlE DE CULTURA FINAN'fATA DE CJ TIMI~ 
CONSILIULJ{JD£TEAN 

TIMI~ 

ii ) de a procura ~i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire, alarma ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul 
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe ~i in 
afara ~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau 
alti factori generati de metodele sale de lucru. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, 
materialelor, echipamentelor ~i instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data 
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de 
receptie a lucrarii. 
9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i al remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu 
stanjeni inuti l sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau 
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei 
alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuieli lor, indiferent de natura lor, 
rezultand din sau i n legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1 ), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunica cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau 
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; 
executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele, va limita ~i repartiza 
incarcaturile, in a~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe 
~antier, sa fie limitat, in masura in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari 
sau distrugeri ale drumurilor ~i podurilor respective. 
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care 

comunica cu sau care se afla pe traseul ~antierului, datorita transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a 
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil 
~i va plati consolidarea, modificarea sau Tmbunatatirea, in scopul facilitarii transportului 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau 
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul ~antierului. 
9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

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. 
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe §antier, pana la sfar~itul perioadei de garantie, 
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii , care ii sunt 
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale Tn perioada de garantie. 
9.12 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din Tncalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate 
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate Tn acestea; ~i 

ii) daune-interese, costuri , taxe §i cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia 
situatiei in care o astfel de Tncalcare rezulta din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini Tntocmit de catre achizitor. 

10. Obliga/iile achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, 
finalizarea lucrarii de "Amenajare sala de a!iteptare corp B - execufie !ii dotari ". 
10.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile ~i 
avizele necesare executiei lucrarilor. 
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca 
nu s-a convenit altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de 

§antier; 
c) caile de acces rutier; 
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului §antierului. 
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga 
documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru 
exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 
referinta, cailor de circulatie §i a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, 
precum §i pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in 
eel mult 5 zile de la notificarea executantului. 
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor §i a oricaror 
alte informatii furnizate executantului, precum §i pentru dispozitiile §i livrarile sale. 

11. Sanc/iuni pentru neindeplinirea culpabila a obliga/iilor 
11 .1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu i§i indepline§te obligatiile 
asumate prin contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a 
deduce din pretul contractului, ca penalitati , o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0, 1 % din contravaloarea obligatiilor neexecutate, pentru f iecare zi de intarziere, pana 
la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati , o 
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0, 1 % pe zi de intarziere din plata 
neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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INSTITIJTIE DE CULTURA FINANTATA DE CJ TIMI$ 
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T IMI~ 

11 .3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre 
parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept 
I de a cere rezilierea contractului ~i de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da 
faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul 
la actiune sau despagubire pentru executant. Tn acest caz, executantul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la 
data denuntarii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

12. Garan/ia de buna execu/ie a contractului 
12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in 
cuantum de 1 % din valoarea contractului fara TVA, in termen de eel mult 5 (cinci) zile 
lucratoare de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor. Garantia se va constitui 
in conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari, care devine anexa la contract Aceasta poate fi constituita ~i prin retineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are 
obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se 
depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea 
contractului. 
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in 
limita prejudiciului creat, daca executantul nu i~i executa, executa cu intarziere sau 
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica 
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
12.3 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform prevederilor 
legislatiei in vigoare (HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Tn cazul 
contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui 
garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a rid icat pana la acea data pretentii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restu l de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. 
12.4 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului 

13. lnceperea §i execufia /ucrarilor 
13.1 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie ~i sa 
fie terminate la data stabi lita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, 
se considera date contractuale. 
(2). Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau 

daca nu i~i indepline~te indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este 
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indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal 
~i sa Tl avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit Ti va rezilia 
contractul 
13.2 - (1) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 
la locul de munca, in ateliere, depozite ~i oriunde i§i desfa~oara activitatile legate de 
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor 
ascunse. 
13.3 - ( 1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 
verificarile ~i testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum ~i conditiile de 
trecere a receptiei provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in 
anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele §i materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor §i incercarilor, 
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera var 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. 
13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, ~i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare !;ii au fost 
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i 
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

14. lntarzierea $i sistarea lucrarilor 
14.1 - In cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) condiiiile climaterice exceptional 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 executie a 
lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor 
stabili: 

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

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul 
de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitoru l nu plate~te in 
termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va 
notifica, Tn scris acest fapt achizitorului. 

15. Finalizarea lucrarilor 
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat 
intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie final izat in termenul convenit, 
termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 
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15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, 
achizitorului ca sunt Tndeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea 
comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de 
receptie. in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se ~i termenele pentru remediere ~i finalizare. Dupa 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor ~i deficientelor, la o noua solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 
15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile in 
vigoare. in functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge receptia. 
15.4 - Receptia se poate face ~i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere 
fizic ~i functional. 

16. Perioada de garanJie acordata lucrarilor 
16.1 - Perioada de garantie este de 12 luni calendaristice !?i decurge de la data receptiei 
la terminarea lucrarilor ~i pana la receptia finala. 
16.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie ~i remediere a viciilor 
~i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1 ), pe 
cheltuiala proprie, in cazul 1n care ele sunt necesare datorita: 

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei parti a lucrarilor; sau 

iii) neglijentei sau neTndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile 
explicite sau implicite care Ti revin Tn baza contractului. 

16.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), 
achizitorul este indreptatit sa angajeze ~i sa plateasca alte persoane care sale execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant 
sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

17. Modalitafi de plata 
17 .1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in term en de maxim 
30 zile de la acceptarea/confirmarea facturii ~i a situatiei de lucrari. 
17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau 
de a diminua ritmul executiei. lmediat ce achizitorul i~i onoreaza restanta, executantul 
va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil. 
17.3 - Nuse acorda avans. 
17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea 
lucrarilor executate conform contractului ~i in eel mai scurt timp posibil. Lucrarile 
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita 
astfel ,neat sa asigure o rapida ~i sigura verificare a lor. Din situatii le de lucrari provizorii 
achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului ~i convenite cu 
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acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in 
contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) Situatiile de plata provizorii se confirma Tn termen de maximum 7 zile de la primirea 
situatiilor confirmate/semnate de catre dirigintele de santier/ reprezentantul imputenicit 
al achizitorului. 
(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea ~i garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de 
catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. 
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de 
plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, 
dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt Tn 
litigiu va fi platita imediat. 
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie 
finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost 
executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor 
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului 
de receptie finala. 

18. Ajustarea pretului contractului1 

18.1 - Pentru lucrarile executate, platile .datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate in oferta financiara, anexa la contract. 
18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza. 

19. Asigurari 
19.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii 
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

20. Subcontractanti 
20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, 
in acelea~i conditii Tn care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate 
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa~tere ale acestora, cat ~i contractele 
incheiate cu ace§tia se constituie in anexe la contract. 
20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 
indepline~te contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care i~i 
indepline~te partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca 
ace§tia nu i~i indeplinesc partea lor din contract. 
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20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu §i-a 
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul 
contractului §i se va face numai cu acordul achizitorului. 

21. Forfa majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21 .4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau 
la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
21 .5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obl igatia de a notifica celeilalte 
parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
21 .6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept 
a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune
interese. 

22. Solujionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul ~i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei 
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert §i lndustrie a Romaniei, 
fie de catre instantele judecatore§ti din Romania. 

23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

24. Comunicari 
24.1 - ( 1) Orice comunicare int re parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in 
momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania (Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice, Codul Civil). 
Partile au inteles sa incheie azi _____ prezentul contract in trei exemplare, cate 
unul pentru executant si doua pentru achizitor. 
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1. Partile contractante: 

Muzeul Satului Banatean Timisoara, cu sediul Tn Timisoara, strada Avram lmbroane, . . ' 

nr.31 , judetul Timi9, avand cod fiscal : 12546597, cont 
RO43TREZ62121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Timi9oara reprezentat prin 
manager, di. Dorel MICLE, Tn calitate de Achizitor 

~i 

SC SRL., cu sediul 'in ------' 
Str. ______ _ nr. ____ , judetul ____ _ tel. C.U.I. 
______ , avand cod fiscal: cont _______ deschis la 
________ reprezentata prin ______ , in calitate de Prestator, pe de 
alta parte. 

2. Definifii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - prezentul contract ~i toate anexele sale; 
b. achizitor $i executant - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in 

prezentul contract; 
c. preful contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter 

extraordinar, absolut imprevizibila ~i inevitabila, care se afla in afara controlului 
oricarei parti , care nu se datoreaza gre~elii sau vinei acestora, ~i care face 
imposibila executarea ~i. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti ; 

r. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

3. lnterpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceptia 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 "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica Tn mod diferit. 

Adresa: Str. Avram lmbroane, Nr. 31 

E•mail: con1act@muzeulsa1uluibanatean.ro 
Web: www.muzeulsatuluibanalean.ro 2 2 3 Tlml,oara 2023 

Capltal3 Europeani!i a Culturfl 

Pagina 1 din 11 



l e 
A 

MUZEUL SATULUI BANATEAN TIMl$OARA 

INSTITUTIE DE CULTURJ\ FINANTATA DE CJ TIMI$ 

C/auze obligatorii 
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1. 4.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile : ,, Amenajare spa(ii 
administrative - executie ~i dotari ", Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii 
generate ~i renovare, in perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru 

indeplinirea contractului de : ,, Amenajare spafii administrative - execu(ie ~i dotari 
" 
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului , respectiv pretul lucrarilor 

executate, platibil executantului de catre achizitor conform ofertei, este de 
_____ , la care se adauga TV A in valoare de _____ lei. 

5. Durata contractu/ui 
5.1 - Durata prezentului contract este de ___ , de la primirea ordinului de incepere 
lucrari, iar perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor este de __ _ 
luni calendaristice - de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor, pana la data semnarii receptiei finale. 

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Caietu/ de sarcini nr. 258/20.02.2023 
b) Oferta nr. ______ _ 
c) garanfia de buna execufie, 
d)ordinul de 7ncepere a /ucrarilor. 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului incepe in termen de 5 (cinci) zile lucratoarede la data 
primirii ordinului de incepere a lucrarilor, respectiv dupa predarea amplasamentului. 

8. Protecfia patrimoniului cultural national 
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte 
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile 
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului. 
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii 
sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute 
la clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea ~i inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta 
achizitorul despre aceasta descoperire ~idea indeplini dispozitiile primite de la achizitor 
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul 
sufera intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili : 

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

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cuno~tinta despre descoperirea 
obiectelor prevazute la clauza 8.1, de a in§tiinta in acest sens organele de politie ~i 
comisia monumentelor istorice. 
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9.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze "Amenajare spafii administrative 
- execufie ~i dotari ", in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa §i finaliza lucrarile, precum §i de a 
remedia viciile ascunse, cu atentia §i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu 
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de 
prezentul contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, 
fie definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii 
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de inceperea executiei 
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea 
tehnologica de executie. 
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i 
siguranta tuturor operatiuni lor executate pe §antier, precum §i pentru procedeele de 
executie utilizate, cu respectarea prevederilor §i a reglementarilor legii privind calitatea 
in constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate 

in anexele contractului, caietele de masuratori (ata§amentele) §i, dupa caz, in situatiile 
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor $i orice alte documente pe care 
executantul trebuie sale intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile achizitorului in 
orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa ii absolve 
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. 
(2) in cazul in care respectarea §i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina 
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
9.6 - (1) 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 indepliniri i responsabilitatii respective. 
(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a 
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea 
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru 
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja §i pastra 
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
9.7 - Pe parcursul executiei lucrari lor $i remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligatia: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta 
pe $antier este autorizata $i de a mentine §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; 
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ii) de a procura ~i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire, alarma ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul 
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

ii i) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe ~i in 
afara ~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau 
alti factori generati de metodele sale de lucru. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, 
materialelor, echipamentelor ~i instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data 
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de 
receptie a lucrarii. 
9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrari lor ~i al remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului , de a nu 
stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau 
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei 
alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1) , pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunica cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau 
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; 
executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele, va limita ~i repartiza 
incarcaturile, in a~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe 
~antier, sa fie limitat, in masura in care este posibil , astfel incat sa nu produca deteriorari 
sau distrugeri ale drumurilor ~i podurilor respective. 
(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care 
comunica cu sau care se afla pe traseul !;,antierului, datorita transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a 
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil 
!;,i va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau 
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul ~antierului. 
9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

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 lucrari le 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier. pana la sfar~itu l perioadei de garantie, 
numai acele materiale, echipamente. instalatii sau lucrari provizorii , care ii sunt 
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 
9.12 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete. nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate 
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; ~i 

ii) daune-interese, costuri , taxe §i cheltuiel i de orice natura aferente, cu exceptia 
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

10. Obliga/iile achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, 
fina lizarea lucrarii de ,, Amenajare spafii administrative - execufie fi dotari ". 
10.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile §i 
avizele necesare executiei lucrari lor. 
10.3 - (1) Achizitoru l are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca 
nu s-a convenit altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de 

~antier; 
c) caile de acces rutier; 
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului §antierului. 
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga 
documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru 
exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 
referinta, cailor de circulatie §i a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, 
precum §i pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina §i masura lucrarile care devin ascunse Tn 
eel mult 5 zile de la notificarea executantului. 
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor §i a oricaror 
alte informatii furnizate executantului, precum §i pentru dispozitiile §i livrarile sale. 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu T§i Tndepline§te obligatiile 
asumate prin contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a 
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0, 1 % din contravaloarea obligatiilor neexecutate. pentru fiecare zi de intarziere, pana 
la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati , ca penalitati, o 
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0, 1 % pe zi de intarziere din plata 
neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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11 .3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre 
parti, Tn mod culpabil , da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept 
/ de a cere rezilierea contractului !;ii de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul T!;ii rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da 
faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul 
la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinita pana la 
data denuntarii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

12. Garanfia de buna execufie a contractului 
12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului Tn 
cuantum de 1 % din valoarea contractului fara TVA, Tn termen de eel mult 5 (cinci ) zile 
lucratoare de la data primirii ordinului de Tncepere a lucrarilor. Garantia se va constitui 
in conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile $i completarile ulterioare. 
De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis in conditii le legii de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari, care devine anexa la contract Aceasta poate fi constituita $i prin retineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are 
obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se 
depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea 
contractului. 
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in 
limita prejudiciului creat, daca executantul nu T!;ii executa, executa cu i ntarziere sau 
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitoru l are obligatia de a notifica 
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
12.3 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform prevederilor 
legislatiei in vigoare (HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). In cazul 
contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui 
garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restu l de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. 
12.4 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului 

13. lnceperea !Ji execufia /ucrarilor 
13.1 - ( 1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie !;ii sa 
fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, 
se considera date contractuale. 
(2). In cazul in care executantul Tntarzie Tnceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau 

daca nu T!;ii Tndepline!;ite Tndatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este 
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Tndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre Tn normal 
~i sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia 
contractul 
13.2 - (1) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 
la locul de munca, in ateliere, depozite ~i oriunde T~i desfa~oara activitatile legate de 
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor 
ascunse. 
13.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta Tn documentatia de executie; 
verificarile ~i testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum ~i conditiile de 
trecere a receptiei provizorii ~i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in 
anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i Tncercarilor, 
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului. 
(3) 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. 
13.5 - ( 1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, ~i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 
(4) In cazul Tn care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare ~i au fost 
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i 
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

14. intarzierea !Ji sistarea lucrarilor 
14.1 - In cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a 

survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, 
7ndreptatesc executantul de a sol icita prelungirea termenului de executie a 
lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor 
stab iii: 

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

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut Tn clauza 11.2, acesta are dreptul 
de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plate~te Tn 
termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va 
notifica, in scris acest fapt achizitorului. 

15. Finalizarea lucrarilor 
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat 
intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat 7n termenul convenit, 
termen care se calculeaza de la data Tnceperii lucrarilor. 
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15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, 
achizitorului ca sunt Tndeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea 
comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe 
teren , achizitorul va aprecia daca sunt Tntrunite conditiile pentru a convoca comisia de 
receptie. f n cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se ~i termenele pentru remediere ~i finalizare. Dupa 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor ~i deficientelor, la o noua solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 
15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile in 
vigoare. fn functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge receptia. 
15.4 - Receptia se poate face ~i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere 
fizic ~i functional. 

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor 
16.1 - Perioada de garantie este de 12 I uni calendaristice ~i decurge de la data receptiei 
la terminarea lucrarilor ~i pana la receptia finala. 
16.2 - (1) Tn perioada de garantie, executantul are obligatia, Tn urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrari le de modificare, reconstructie ~i remediere a viciilor 
~i altar defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1) , pe 
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei parti a lucrarilor; sau 

iii) neglijentei sau neTndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile 
explicite sau implicite care Ti revin in baza contractului. 

16.3 - f n cazul Tn care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), 
achizitorul este Tndreptatit sa angajeze ~i sa plateasca alte persoane care sale execute. 
Cheltu ielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant 
sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

17. Modalitati de plats 
17.1 -Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim 
30 zile de la acceptarea/confirmarea facturii ~i a situatiei de lucrari. 
17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau 
de a diminua ritmul executiei. lmediat ce achizitorul i~i onoreaza restanta, executantul 
va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil. 
17.3 - Nuse acorda avans. 
17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea 
lucrarilor executate conform contractului ~i Tn eel mai scurt timp posibil. Lucrarile 
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita 
astfel incat sa asigure o rapida ~i sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii 
achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului ~i convenite cu 
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acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in 
contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de maximum 7 zile de la primirea 
situatiilor confirmate/semnate de catre dirigintele de santier/ reprezentantul imputenicit 
al achizitorului. 
(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea ~i garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de 
catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. 
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de 
plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, 
dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in 
litigiu va fi platita imediat. 
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie 
finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost 
executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor 
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului 
de receptie finala. 

18. Ajustarea pretului contractului1 

18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate in oferta financiara, anexa la contract. 
18.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza. 

19. Asigurari 
19.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii 
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

20. Subcontractan/i 
20.1 - Executantul are obligatia de a Tncheia contracte cu subcontractantii desemnati, 
in acelea~i conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate 
contractele Tncheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa~tere ale acestora, cat ~i contractele 
incheiate cu ace~tia se constituie in anexe la contract. 
20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 
Tndepline~te contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care i~i 
Tndepline~te partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca 
ace~tia nu T~i Tndeplinesc partea lor din contract. 
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20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu ~i-a 
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul 
contractului ~i se va face numai cu acordul achizitorului . 

21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ti stau 
la dispozitie Tn vederea limitarii consecintelor. 
21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
21 .6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de drept 
a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune
interese. 

22. Solufionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul ~i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre ei 
in cadrul sau Tn legatura cu Tndeplinirea contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve Tn mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert ~i lndustrie a Romaniei, 
fie de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa Tn scris. 
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i Tn 
momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile Tntre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania (Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice, Codul Civil). 
Partile au inteles sa Tncheie azi _____ prezentul contract in trei exemplare, cate 
unul pentru executant si doua pentru achizitor. 
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Achizitor, 
Muzeul Satului Banatean 
Manager 
Dorel MICLE 

Viza CFP, 
Contabil ~ef Gabriel TICAN 

Sef birou Achizitii, 
lnvestitii, Admnistrativ, Tehnic 
Alina POENAR 

Tntocmit, 
Inspector de specialitate 
Larisa Bianca CRETU 
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sc _________ SRL 
Reprezentant legal 
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