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CONT'RACT DE LUCRARI
Nr. I

^ 1. Pir{ile contractante :

In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modific6rile qi completdrile ulterioare qi
HG nr. 395120t6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizi{ie publicd/acordului-cadru din Legea w. 9812016 privind achizifiile
publice, cu modific6rile qi completdrile ulterioare s-a inoheiat prezentul contract de lucrdri,

intre

MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in Sighiqoara, strada Muzeului, tr.7, judetu[ Mures,
telefon: 0265771280, fax: 0265771019, cod fiscal 5669309, cont RO57TRE24785006XXX000048,
deschis la Trezoreria Sighigoara, reprezentat legal prin domnul Mdl6ncrdvean Ovidiu-Dtrmitru -
Primar, in calitate de Achizitor pe de o parte,

qi

num[rul
)

de inmatriculare.... cod fiscal .........,..,
deschis la repreze4tat

,. ;;";rr, 

" " in calitate de Prestator' a intervenit prezentul contract'

2.1 - In prezentul contract urm6torii termeni vor fi interpreta(i astfel:
a. contract - prezentul contract qi toate anexele sale;
b. achizitor gi prestator- pdrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul qontract;
c. prelul contwctului - preJul plEtibil Prestatorului de c6tre Achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integral5 gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin colrtract;
d. cerinlele achizitorului - caietul de sarcini qi orice alte cerinte/instructiuni emise de Achizitor

pe durata executlrii contractului
e. ordin admdnistrativ - orice instrucfiune sau dispozilie emisfi de achizitor cdtre executant

privind execru{ia lucrdrilor.
f. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executl lucrarea;
g. utilaiele exacutantului - aparatele, maqinile, vehiculele qi altele asemenea necesa1e pentru

execulia gi terminarea lucrlrilor qi remedierea oricdror defecfiuni. Sunt excluse lucrdrile
provizorii, utilajele asigurate de cltre achizitor (dacd exist6), echipamentele, matefialele gi
altele asemenea.

h. Santier - locurile in care vor fi executate lucr6rile gi unde se vor livra echipamentele gi
materialele, gi oricare alte locuri prev6zute in contract ca fiind parte compqnentd a
gantierului;

i. utilitdli - reprezint6 instalafii de suprafatS, de subteran sau aeriene ce permit distrlbufia de
produse petroliere, gaze, apd, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in
proprietatea publicd sau particularI;
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j. forlo majord - reprezint[ o imprejurare de origine extern[, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilS qi inevitabila, care se afl6 in afara controlului oricarei p6rfi, care nu se
datoreazd, gregelii sau vinei acestora, qi care face imposibild executarea qi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii,
incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urrnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv[, ci enun]iativ5; nu este considerat fo4d
majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de
executate, face extrem de costisitoare executarea obligaJiilor uneia din pdrti;

k. j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

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

Clauze obligatorii

4. Obiectulcontractului
4.1 - in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract Prestatorul se obligd sd presteze
lucrari de "Demolare/desfiin[are a unei construclii edificatl ilegal pe un teren ce apar]ine domeniului
privat al Statului Romdn"astfel:

I.Intocmirea Docmentafiei Tehnice pentru Autorizarea lucririlor de demolare;
II. A) Inventarierea bunurilor aflate in interiorul constructiei ce urmeazd, sd,fre demolate;

B) Debran$area constructiei (inc6perii) de la alimentarea cu energie electrici, apd", gaze
naturale;

C) Desfacerea invelitorilor care pot fi rcalizate din tabl6. Jigl6, pl6ci azbociment, panouri tip
ISOPAN, carton bituminat, etc;

D) Desfacere qarpantelor din lemn sau ferme metalice;
E) Desfacerea elementelor din beton simplu sau armat;
F) Demolarea peretilor din c66rdmidd, BCA, bollari. panouri tip ISOPAN sau tabla, etc;
G) Demolarea fundaliilor de cdrdmid6, beton simplu sau armat, bollari etc;
H) Desfacerea c6ptuqelilor din lemn, placi tip lligips, vatd, minerala, polistiren

extrudat/expandat, etc;

D Demontarea ugilor gi ferestrelor din lemn, metal, tip termopan, etc;
J) Desfacerea imprejmuirilor din lemn, metal, pl6ci prelbbricate, zidarie din cdr6mda, BCA,

bollari, beton armat;
K) Demontarea elementelor de incdlzit: sobe, calorifere, centrale termice, boilere, conducte

de circulare agent termic, etc;
L) inc[rcarea qi transportul deqeurilor/ molozului rezultate din demolare cdtre depozitul de

gunoi qi sortarea, stivuirea, incdrcarea qi transportul bunurilor aflate in interiorul
construcfiei gi a meterialelor rezultate in urma demoldrii nedistructive la locul de
depozitare pus la dispozilia prestatorului de cdtre achizitor sau dacd este cazr;i- la
depozitul prestatorului. in acest caz prestatorul are obligatia de a pistra pe o perioadd de
maxim 3 luni de la efectuarea demol5rii construcliei, bunurile gi materialele rezultate in
urma demolSrii nedistructive, fdrd apercepe taxe citre proprietarul/persoana care a ridicat
construcfiile neautorizate, clruia ii va elibera, la cererea acestuia, in mod gratuit, bunurile
qi materialele rezultate in urma demol[rii. Dupa aceasti perioadi prestatorul nu mai
rdspunde de secu^ritatea gi siguranla acestor materiale/produse, av6nd dreptul de a dispune
liber de acestea.In acest caz, proprietarul bunurilor rezultate in urma demollrii, iqi va



putea recupera, la cerere, in mod gratuit bunurile/materialele rezultate in urma
doar dacd acestea se mai existi in posesia prestatorului.

M) Depozitarea bunurilor qi materialelor in condilii de securitate;
N) Eliberarea terenului de materialele rezultate Ei aducerea terenului la fbnna inili
O) Alte lucrdri - dacd exist6: desfacerea scdrilor metalice, desfacerea scirilor din

treptelor din c[rdmidd, rlemontarea balustradelor, grilelor gi parapetelor metalice
desfacerea duqumelelor din lemn, a pardoselilor din parchet, desfacerea pardoseli

4.2 - Achizitorul se obligI si plSteasc[ prestatorului preful convenit pentru indeplinirea
de furnizare.

5. Pre{ul contracului
5.1. Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful lucrarilor
prestatorului de c6tre achizitor, este de .. lei fbr6 TVA,la care se adaugI
conformitate cu prevederile legale in vigoare, fiind detaliat conform ofertei prezentate astfel

demolare este de ... lei lbrd TVA,la care se adaug[ .. TVA.

.apa4tnp...do_.me.niului..pgyat..alL_S.taJului Rqmdn"".este de ......... lei fbr6 TVA, I
adaugS. TVA.

Preful total cu TVA fiind de........Iei.
5.2 Achizitorul va efectua plata cdtre Prestator in termen de 30 de zile calendaristice de la
facturii fiscale inbaza proceselor verbale de recepfie.

Contractul nu va fi considerat executat pdna cdnd procesul-verbal de recep[ie la t,
prestarii lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recep{ie care confirmd cd serviciile au fost

6. Durata contractului
6.1. ' Contractul intrd in vigoare la data semn6rii de cdtre p6rti Ei isi produce efectele
incheierea procesului verbal de receplie finalE a lucrlrilor contractate qi eliberarea garanfiei
executie.
6.2.- (l) Prestatorul se obligi sd presteze lucrdrile de "Demolare/desfiinfare a unei
edificatd ilegal pe un teren ce aparline domeniului privat al Statului Romin", sd ex
frnalizeze lucrdrile care fac obiectul prezentului contract conform urmatorului grafic:

demolare este de 5 zile lucr6toare de la data primirii de cltre prestator a ordi
incepere a lucrdrilor;

demolare qi oblinerea eventualelor avize solicitate prin Certificatul de Urbanism
de zile lucrdtoare;

Autorizaliei de demolare.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

Anexa la referatul de necesitate (caietul de sarcini) ;
Documentafia de atribuire;
Oferta, respectiv propunerea tehnicE gi propunerea financiarI;
Garanfia de bun6 execuJie;
Alte documente pe care prrfile in]eleg s6 le considere ca fiind parte i
contractului .
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8.
8.1

in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ci anumite elemente ale
i tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute in caietul de sarcini, prevaleazd,
lerile caietului de sarcini.

iga!iilo p restatorul[ui
tatorul se obligl sd presteze serviciile in

torul se obligd sd respecte qi s[ se supunl tuturor legilor qi reglementarilor in vigoare in
a, gi sd se asigure cI gi personalul sdu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,

ii acestuia qi salarialii din teritoriu vor respecta qi se vor supune de asemenea aceloraqi

e qi/sau performantele prevazute de

conformitate cu cerinfele din caietul de sarcini la
legislalia Ei normativele in vigoare qi conform

solici ilor achizitorului;
se obligd sd asigure resursele umane, materialele, necesare pentru contract;

I se obligi sd-qi asume responsabilitatea pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
te le convenite. Totodata, este rdspunzdtor atdt de siguranfa tuturor operaliunilor qi metodelor
de utilizate, cdt qi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului;

8.3

8.4

8.5

su

care

c

deriv
sa gi

orice

I se obligd sd despirgubeasc[ achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din incfllcarea unor drepturi de proprietate

I 16 (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile
lajele folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, gi

legi reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricdror pretentii qi acliuni in
rezultate din orice incdlcdri ale prevederilor in vigoare de catre Prestator;justili

8.6

sau

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur[, aferente, cu excep]ia situaliei in
astfel de'incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

8.7. P' trebuie sa fie autorizatin efectuarea/demolarea lucrdrilor de construclii;
8.8. restatorul igi va dimensiona serviciul de specialitate (personalul, dotlrile qi echipamentele)
astf-el ncdt sd poatd desftqura in condilii optime activitatea pe care o gestioneaz6;
8.9. de conalu:itd
1. I va acfiona intotdeauna loial, impa4ial qi ca un consilier de incredere pentru Achizitor
confo regulilor qi/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum qi cu discrefia necesard. Se va
abli s6 facd alirmalii publice in legdturi cu proiectul sau lucrilrile executate frrE sd aibd aprobarea
preal ild' a achizitorului, precum gi sd participe in orice activitd{i care sunt in conflict cu obligaliile
sale e in raport cu acesta.
2.Pe ioada executdrii contractului, Prestatorul se obligd sd nu aducd atingere obiceiurilor politice,

J.

le gi religioase dominante in Romania, respectdnd totodat[ qi drepturile omului..
ile cltre prestator aferente Contractului vor constitui s:ingurul venit ori beneficiu ce poate
din acesta, gi atAt Prestatorul cdt qi personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea

ii din teritoriu, nu \/or accepta niciun comision, cliscount, aloca{ie, platl indirectd ori
It[ form[ de retribufie in legdturd cu sau pentru executarea obligafiilor din prezentul contract.

4. tul gi personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada execut[rii
Con ui, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia,, qi dup6 incetarea acestuia. in acest
SENS, u excepfia cazului in care se obline acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul gi
pe lul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluz6nd conducerea qi salaria{ii din teritoriu, nu vor

niciodatd oricirei alte persoane sau entit6]i, nicio informafie confidenlialS divulgatd lor sau
care au luat cunogtin{d gi nu vor face publicd nicio infbrma{ie referitoare la recomanddrile
in cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului contract. Totodatd, Executantul gi personalul

di



sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetIrilor desftqurate in cursul sau in scopul executdrii prezentului Contract.
8.10. Legislalia Muncii gi Programul de lucru
1. Prestatorul va respecta intreaga legislalie a muncii care se aplic6 personalului , inclusiv legislafia
in vigoare privind angajarca, progr:amul de lucru, strn6tate, securitatea muncii, asistenfI sociall qi ii
va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Prestatorul va asigura niveluri de salarizare gi condiJii de muncd care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desftgoarElucrarea.
3' Prestatorul ii va obliga pe angajalii sdi sE se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.
4.Activitatea pe gantier nu se va desftgura in zilele de s[rbdtori oficiale, zilele de odihn6 gi uzan]ele
religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrdtoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urmEtoarele excepfii:
a) se specificd altfel in contract
b) persoana autoizatd de achizitor tigi dE consim(Emdntul;
c) activitatea nu poate fi evitati sau este necesard pentru protec{ia vielii sau a propriet6fii sau pentru
siguranla lucrdrilor, cazin care executantul va informa imediat persoana attorizatd,de achizitor.
5. Prestatorul se oblig6 sd respecte reglementarile referitoare la condifiile de munca qi protecfia
muncii qi dupd caz, standardele internalionale agreate cu privire la forfa de munca, convenliile cu
privire la libertatea de asociere qi negocierile colective, eliminarea muncii fortate qi obligatorii,
eliminarea discrimin6rii in privinta angajdrii qi ocupdrii fo4ei de muncd gi abolirea muncii minorilor.
6. Prestatorul il va informa pe achizitor in privinfa programului sdu de lucru planificat pentru fiecare
sSptdmdn6 de executare a prezentului contract, astfel inc6t persoana autoizatd a acestuia si aib6
posibilitatea de a planifica gi asigura continuitatea supravegherii lucrdrilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.
8.11, Sdndtatea Si securitatea muncii
1. Prestatorul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea qi prevenirea accidentelor
pe gantier. Aceastl persoan6 trebuie s[ fie calificatE- pentru o astfel de 

-rEspundere 
qi sE aibd

autoritatea de a emite dispozilii gi de a lua mdsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul execu{iei lucr6rilor, prestatorul are obliga{ia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor. in scopul exercit6rii rdspunderii gi autoritaJii sale.
3. Prestatorul poart6 intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de muncd, evenimentelor qi
incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instala{ii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, *ilizate, sau de cdtre lucrdtorii s6i gi cei
apa4indnd societdfilor care desfbgoar[ activitd{i pentru acestil (subcontractan{i), in conformitaie cu
prevederile Legii securitSlii qi sanatalii in munca nr. 319l:1.006 gi a Normeior metodologice de
aplicare a Legii nr. 31912006 aprobate prin H.G. nr. 1411512006, precum gi orice n-1olifi.ur.
legislativd apdruti pe timpul desftqurErii contractului.
4.In cazul producerii unor accidente de munc6, evenimente r;au incidente periculoase in activitatea
desftgurat6 de executant, acesta va comunica gi cerceta accidentul de muncd, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va iru:egistra la Inspectoratul Teritorial de Muncd de pe raza
Municipiului Sighisoara.
5' Prestatorul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normaiive in
vigoare in domeniul securitdlii gi s6ndtdfii in munc6.
8,12. Personalul gi echipamentul
1. Personalul Prestatorului va avea calificarea, competenla gi exeperienla corespunzdtoare pentru
domeniile respective de activitate.



8.13. - Executantul se obligd si execute, sa frnalizeze lucrarile privind "Demolare/desfiinlare a unei
cons{ruc1ii edificatd ilegal pe un teren ce aparfine domeniului privat al Statului Rom6n';, conform
term$nului prevazut la clauza 6.2. din contract.
q.11. - (1) La inceperea prestarii serviciilor si executiei lucrarilor executantul are obligatia de a
detinp toate autorizatiile si avizele care cad in sarcina sa.
2) E:iecutantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de muncd, materialele,
instafafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
9i pelrtru contract, in mlsura in care necesitatea asigurlrii acestora este prev[zutfi in contract sau se
poat( deduce in mod rezonabil din contract.

g, Obliga(iileachizitorului
9.1- [,chizitorul va verifica permanent prin inspectorii de specialitate modul de desftqurare a
lucrdfilor de demolare/desfiinfare, confirmand rapoartele/procesele verbale de terminare a lucrarilor,
care +u fost intocmite de prestator.
9.2 - Achizitorul prin inspectorii de specialitate, va intocmi procesul verbal de demolare/desfiin{are
a colstrucfiei ilegale cu persoana/proprietarul care a ridicat constructia ilegal6, process verbal ce va
fi corifirmat qi de reprezentanlii Serviciului Public al Poliliei Locale Sighiqoara qi dupa caz Poliliei
RomQne, Jandarmeriei Rom6ne.
9.3 + Achizitorul are obligalia de a asigura protecfia operatorului prin solicitarea echipajelor
Servipiului Public al Poliliei Locale Sighiqoira, fbUpei no*ar. qi a Jand^armeriei Romdne.
9.4 - Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul c6tre prestator in termen de 30 de zile calendaristice
de la primirea facturii. Plata se va face cu ordin de plat5, in contul Prestatorului deschis la trezoreria
teritoiialA. Valoarea efectiv pldtibild va fi decontatd pe bazer documentelor justificative aferente
respeNtiv procese-verbale de receplie a serviciilor qi a rapoartelor.

10. lpanctiuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor
10.1 fn cazul in care, din vina sa exclusivE, Prestatorul nu reugegte s6-qi indeplineascd obligaliile
asumfte prin contract, atunci Achizitorul este indrept5lit de a deduce din preful contractului, ca
penalftafl, o sumd echivalent6 cu 0,1%o pe zi din valoaiea contractului
10.2 in cazul in care achizitorul nu achitS facturile in termen de 30 de zile, atunci acesta are
ob[g{fia de a pldti, ca penalitdli, o sumi echivalent6 cu 0.lolo pe zi din plata neefectuatd;
10.3 ]',ierespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6rfi, in mod
culpapil qi repetat, dd dreptul pd{ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata [e daune-interese;
10.4 Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun[a oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adres{td prestatorului, fErd nici o compensafie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca
aceasfd renunfare sd nu prejudicieze sau sI afecteze dreptul la ac]iune sau despdgubire pentru
prest{tor. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
parte4 din contract indeplinita p6na la data denunf[rii unilaterale a contractului.

Claufie specifice
11. Gpran(ia de buni execu{ie a contractului
1 1.1 Garanfia de bund executie se constituie de cdtre Prestator in scopul asigur6rii Achizitorului de

indeplinirea cantitativd, calitativ-tehnicd gi in perioada conv'enit6 a contractului.
ll.2 Garuntia astfel constituitd este destinat[ acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitorul
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Prestatorului, precum gi in cazul prejudiciilor produse in executarea serviciilor de proiectare, din
vina Prestatorului, ori in alte situalii prevdzute de lege.



1 1.3 Garantia de bund execufie a contractului va fi constituiti in lei, prin una dil urm6toarelg forme:
instrument de garantare emis in condifiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate banparl sau
de o societate de asiguriri, care ya deveni anexd la contract, in cuantum de l0% dil pre{ul
contractului fdrd TVA, 9i se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii con(ractului
de cdtre ambele p54i, in conformitate cu prevederile art. 39 gi art. 40, din HG nr. 39512016. in
situalia in care gatanlia de bund execufie se constituie prin virament bancar, contul Aqtorit6fli
Contractante este .. deschis la Trezoreria Sighisoara.
1 1.4 tn cazul in care garanfia de bun6 execufie se constituie prin re{ineri succesil,e, Prestatorul are
obligafia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozilia Achizitorului, in termen de 5 zile
lucrdtoare de la semnarea contractului. Prestatorul are obligafia de a depune in contul astfel deschis o
sum[ iniliald minima in cotd de 0,5tYo din pre]ul contractului.
1 1.5 Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeazd" sE alimenteze acest cont prin refineri
succesive din sumele datorate 9i cuvenite Prestatorului, pdnd la concurenJa cuantumului de 5% din
preful contractului ftrA T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului did cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia s5 inqtiinfeze Prestatorul de v6rsflm6ntul
efectuat, precum qi destinaJia lui" Contul astfel deschis este purt6tor de dob6ndi in fhvoarea
Prestatorului. Prestatorul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garan{iei de bun6 oxecufie
qi contul in care acesta va fi virat.
11.6 ln cazulin care garanlia de bund execufie se constituie prin re{ineri succesive, prestatQrul are
obligaJia de a indeplini cumulativ ur:m6toarele obliga{ii: 

Ia) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisd a Trezoreriei Statului, atdt cu privire la llocarea
contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buni execufie, c6t qi cu prfivire la
deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cdt gi executarea oricdrei sume existente in cont
la prima cerere a Achizitorului, fErI ca aceasta sd aibd obligalia de a-gi motiva cererea respectlvd;
b) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisd a Trezoreriei Statului cu privire la peridada de
valabilitate a contului deschis, perioadd egalS cel pufin cu durata de derulare a contractului; 

]

c) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisl a Trezoreriei Statului cu privire Ia imposidilitatea
Prestatorului de a derula operafiuni, altele decdt alimentarea contului, f6r[ acordul Achiziiorufui:
d) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a Trezoreiei Statului cu privire h iJsusirea
obliga{iei de transmitere, lunar, cltre Achizitor a extraselor de cont pentru evidenlierea soldul[i.
ll.7 incazul in care valoarea garanfiei de bun6 execufie este mai mic[ de 5 0d d. l;i;[ri,u,.u
contractant6 acceptd constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. I

l1'8 ln cazul in care Prestatorului nu face dovada constituirii garanliei de buna;il tl 5 zile
lucrdtoare de la perfectarea contractului, Achizitorul iqi rezewd, dreptul de a renunla la c{ntract,
printr-o notificare scris6 adresati prestatorului, ftr6 nici o compensa{ie.
11'9 Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund executie. in limita
prejudiciului creat, in urm6toarele cazuri: 

]

a) dac[ Prestatorul nu igi indeplinegte obliga]iile asumate prin prezentul contract sau le indeflinegte
in mod defectuos;
b) dacd Prestatorului nu respectS cerintele propunerii tehnice qi a caietului de sarcini; 

]

11'10 Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanfiei de bun6 executie, Achizitorul are oblig[fia de
a notifica acest lucru Prestatorului, precizdnd totodatl obligaliile care nu au fost respectate. I



11.1[ ln cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decdt cuntumul garan{iei de
bund execu{ie, Prestatorul este obligat sd-l despdgubescd pe Achizitor integral gi intocmai.
I I .12 Returnarea garantiei de bund execulie se va efectua conform cu legisla{ia in vigoare, respectiv
art. 42 alin 3) lit. c) din H.G.395t20t6:
a) vdloarea garantiei de bund executie aferent6 serviciilor de supervizare a lucrdrilor/dirigenlie de
gantibr, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de
garafl{ie acordat6 lucrlrii in cauzd.

I

12, llte resposabilitlfi ale prestatorului
12.1i(1) Prestatorul are obligafia de a presta serviciile previzute in contract cu profesionalismul qi
pronltitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
mate[ialele, instalafiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv6
ceru{e de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acJstora este prev6zut6 in
cont{act sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
l2.2iPrestatonll este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu prezentul
cont{act. Totodatd, este rlspunzdtor atdt de siguranta tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare
utili{ate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toatl durata contractului.

13. Alte responsabilitlti ale achizitorului
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conf{rmitatea lor cu prevederile ofertei .

13.2 fVerificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale prezentului
contlact. Achizitorul are obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentan{ilor s6i
imputternicifi pentru acest scop.
13.3 [A,chizitonrl va receptiona serviciile prestate inbaza rapoartelor, situaliei lucrarilor executate qi
recefltionate (recep[ie calitativ6 qi cantitativd), a proceselor verbale de recep(ie qi a documentelor
intocinite qi predate acestuia, de c6tre Prestator.

I

14. ifcepere, prestarea si finalizarea serviciilor
14.1 Prestatorul are obliga(ia de a incepe prestarea serviciilor in mamim 5 zile de la primirea
ordinfului in acest sens din partea Achizitorului. Autoritatea contractantd va emite ordinul de incepere
a serticiilor, dupa semnarea contractului si constituirea garanfiei de bund execufie.

I

15. Ajustarea prefului contractului
15.1 pretul contractului este fix qi nu se ajusteazd.

16. dmendamente
16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzplor contractului qi a documentelor acestuia, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor
circuinstante care lezeazd,interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi piev[zute
la da{a incheierii contractului.

I

tZ. Sfrbcontractan{i
17 .l + Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta p6rti din contract.
17 .2l- Prestatorul este pe deplin rdspunz6to r ialir de achizitor de modul in care indeplinegte
contr[ctul.



18. int6rzieri in indeplinirea contractului
l8' 1 - Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de prestare in perioadele inscrise in Jrezentulcontract. -"'1'--'
l8'2 - Dacd pe parcursul indeplinirii-contractului prestatorul nu respecta graficul de pr.rturf, acestaare obligaJiade anotifica, in timp util, achizitorul; modifi careadateilp;";;il;;;;;;;[l-u,.
se face cu acordul pErfilor, prin act adilional.
18'3 - in afara cazului in-care achiziiorul este de acord cu o_prelungire a termenului de frestare,orice intarziere in indeplinirea contractului dE dreptul u.hirito.rilri de a solicita pbnalitaliprestatorului in conformitate cu sub - crauza 10.r. din prezentul contract.

19. Cesiunea
19' l - Prestatorul se obligd sE nu ,rqtY. total sau pa4ial obligafiile asumate prin contractj ara saoblind, in prealabil, acordul scris al achizitorului. Ee."'e

l9'2 - cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanfia .uu o.id*. alt"obligalii asumate prin contract.

?9. Forfa majori
?9 !' Forfa majord este constatatI de o autoritate competent6.
20'2 'Forfa majord exonereazd pdr\ile contractanie de indeplinirea obligafiilor ururnlt. prin
l:e^zent+ul ,co1Jr1ct, 

pe toat6 perioadain care aceast a aclioneazd.
zv'J - lnoepllnlrea contractului va fi suspendati in perioada de acfiune a fo4ei majore, dar ftrd aprejudicia drepturile ce li se cuveneau pariilor p6n6 la aparilia acesteia.
20'4 'Partea contractantd care invocd io4u -u3ora "r" 

iuiila{ia de a notifica celeilalte p6r[i, imediatgi in mod complet, producerea acesteia qi ra"iu orice-masuri care ii stau la dispozilie in vederealimitdrii consecintelor.
20'5 - Partea contractantd care invocd fo4a majorr are obligalia de a notifica celeilalte prrfi incetareacauzei acesteia in maximum 15 zile de laincetare.
20'6 - Dacd forfa majori aclioneazd, sau se estimeazd cd va ac]iona o perioad6 mai mare de 6 luni,fiecare parte va avea dreptul sE notilice celeilalte pa4i incetarea de plin drept a prezentului contract,ftrr ca vreuna dintre pr4r s6 poatd pretinde celeilaite daune-interese.

21. Solu(ionarea litigiilor
2l'l - Achizitorul 9i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolvape cale amiabil[, prin

ffitfi',[,*:t13,;:,T$:t]elegere 
sautisputr .u'. r. foute ivi intre ei in cadrul sau in r.gai*i.,

21'2 'Dacd" dupr 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sdrczolve in mod amiabil o divergenfd contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{i onezede cdtre instan{ele judecdtoregti iin Rom6nia.

22. 
_ 

Protecfia datelor cu caracter personal
22'l - Datele cu caracter personal 

-ale 
reprezentanfilor Parfilor, la care Achizitorul/prestatorul, incalitate de operatori de date, sau persoanele imputericite, care prelucreaz5 date cu caracter personal,vor avea acces in derularea prezentului contract,-se vor prelucra in ronailiii. Regulamentului (UE)20161679 - privind 

-protecfia persoanelor fizice in ...u t priveqte prelucrarea datelor cu caracterpersonal qi privind 
.libera circulafie a acestor date qi de abrogare a Directivei g5l46lc,-(Regulamentul general privind proteclia datelor) 7



22.X- PA4ile nu prefigureazd"cainbazaprezentului contract sd fie transmise alte date cu caracter
personal dec6t informafiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea
Pddilor, afiliafilor sau subcontractanfilor acestora, respectiv a reprezentanfilor legali/imputernic4ilor
ace$tora, respectiv nume, prenume, functia, adresa de serviciu, nr. de telefon qi email de serviciu,
predum qi date ce privesc executarea contractului, cum ar fi data livrdrilor qi alimentdrilor cu
carburant, nunlere de inmatriculare autovehicule, semndturi etc.
22.1 - Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Pfii/reprezentanfilor
celefllalte Pdrfi in scopul executdrii acestui Contract, precum qipentru a-qi indeplini obliga]iile care ii
sund impuse de legislatia aplicabild, precum qi in scopuri legitime, cu- ur fi prer"nir.u fraudei,
rcallzarea raportdrilor interne, aplicarea mdsurilor de analizd, a clientelei conform legislaliei
apliFabile etc., in condiliile Regulamentului General privind protectia datelor.
22.4 - Pdrfile au obligafia de a informa direct, conform afi.12 qi 13 din Regulamentul General
privflnd protecfia datelor, reprezentanlii sau salariatii s6i imputernicili in relatia cu Achizitorul,
resfectiv Fumizorul cu privire la prelucrarea datelor lor de cdtre cealaltd. parte, pentru scopuri de
gestfionare a C]ontractului, pentru verificdrile qi raportdrile prevdzute de legislafia aplicabild, pentru
ind{Rlinirea unei obligafii legale, cum ar fi Legea nr. 65612002 pentru prevenirea qi sanclionarea
spil[rii banilor, precum qi pentru instituirea unor mdsuri de prevenire qi combatere a finanldrii
acte[or de terorism, precum qi in alte scopuri in func]ie de rela]ia contractuald.
22.5 - Peflle vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, aga cum
prevede articolul 32 dinRegulamentul General privind protecfia datelor. Astfel Partile se obligd sd ia
qi s{ aplice toate mdsurile tehnice qi operationale adecvate in vederea protejdrii datelor cu caracter
persOnal impotriva oricdror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificdri, dezvlluiri sau
acc(s neautorizat qi impotriva proceslrii ilegale.
22.6 - Persoanele vizate a cdror date sunt prelucrate astfel de Pdr{i au drepturile prevdzute din
Regfrlamentul General privind protecfia datelor, respectiv:
. dreptul de acces la date conform, art. 15;
. dreptul de rectificare a datelor,conform art. 16;
. dreptul e qtergere a datelor, conform art.17;
. dreptul la restricfionarea datelor, conform art. 18;
. dreptul la portarea datelor, conform art.20;
. dreptul de a se opune prelucrlrii datelor cu caracter personal in scopul prospectdrii, art 2l;
. dreptul de a se adresa Autoritdfii Nalionale pentru Supravegherea Prelucrdrii Datelor cu
Cat'acter Personal qi justiliei, conform art.22.

22.7 - Toate aceste drepturi pot sd fie exercitate de catre persoana vizatd, printr-o cerere scris6,
sem[ratd qi datat6, transmis5 la urmdtoarele date de contact:

i, Societatea ....
Sediu:
Adresa de email:

fr. Municipiul Sighiqoara
Sediu: Sighigoara, strada Muzeului, nr. 7, judeful Mures;
Adresa de email: sighisoara@cjmures.ro

22.q - Partea va rdspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in condiliile prev6zute de

Regirlamentul General privind protecfia datelor.
22.1- De asemenea, Responsabilul cu proteclia datelor al fiecdrei Pdrfi poate fi contactat, prin post6,
la a{resa sediului Pe4ii, menfion6nd ca destinatar pe plicul de corespondenfd numele Societdlii, in
atenltia "Responsabilului cu protectia datelor".l-

i23, Limba care guverneazil contractul
23.1 - Limba care guvern eazd contractul este limba romdn6.

Ir0



24. Comunictrri
24.1- (l) Orice comunicare intre p6rfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, c6t gi in momentul
primirii.
24.2 - Comuniclrile dintre p6(i se pot face gi prin telefon, telegram6, telex, fax sau e-mail, cu
condilia confirmlrii in scris a primirii comunicdrii.
24.3 - Pentru comunicdri pa4ile vor forosi urmEtoarele informatii:

a) Pentru achizitor:
Adresa: str. Muzeului, nr. 7;
Telefon: 0265-771280;
Fax: 0265-771264;
E-mail: sighisoara@cjmures.ro qi

alynmayor@yahoo.com;
Persoand de contact: Maior Alin.

b) Pentru prestator:
Adresa:
Tel.: .

Fax: .

E-mail:

25. Legea aplicabill contractului
25.1 - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

?drfile au infeles s6 incheie M_i, .......... ....., prezentul contract in ........ exemplare
originale, astfel:

Achifitor,
Municipiul Sighiqoaro

P]IESTATOR ,

ll




