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Cla1,1ze obligatorii 

3. Interpretare 
3 .1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si 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. 

2. Definuii 
2. 1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b )achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activitati a carer prestare face obiect al contractului; 
e)ptoduse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
flforja majorii - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza 
greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, ernbargou, enumerarea nefiind 
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de rnai sus 
care, :fara a crea o irnposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti; 
g) zl - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

Comuna Doljesti, cu sediul in loc. Doljesti, com. Doljesti, jud. Neamt, strada Stefan eel Mare ~i 
Sfiint,nr. 44,Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757 avand C.U.I. 2613699, 
reprezentata prin di. Primar LUNGU ALBERT,denumita in continuare achizitor, pe de o 
parte, 
~i 
S.C. NAHOM SRL, cu sediul in Comuna Gircina, judetul Neamt, inscrisa la Reg.Com. sub nr. 7/ 

8, cod fiscal R 31, telefon: 0744585967, emai m, 
e  deschis la Trezoreri in 

in calitate de PREST ATOR, pe de alta parte. 

1. Partile contractante 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. 395/2016 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, 

CONTRACT DE SERVICII 
Nr. 5105 din data 11.06.2021 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA DOLJE~TI 
617160 -- DOLJE~TI, Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757 

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoliesti@yahoo.com 



7. Obligatiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de - dirigentie de santier (uj-martrea executiei 
lucrarilor atat din punct de vedere calitativ cat ~i cantitativ) aferente obiectivului de investitii 

- I "MODERNIZARE DRUMURI SATE~TI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT - 9925 
ML" l'n termenul prevazut la art. 5.1.. \ 
7.2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prevazute de 
legislatia in vigoare, pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract. 
7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul irnpotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepruri de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si \ 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

7.4- Prestatorul se obliga pe parcursul executarii lucrarilor ca va respecta prevederile caietului de 
sarcini anexa la contract. \ 
7.5-Prcstatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract pu profesionalism, 
promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fata de achizitor cat si fata de 
Constructor, Fumizori si Proiectant. I 
7.6-Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza asigura achizitorul, ca 
Executantul caruia i-a fost atribuit contract: de executie lucrari, lsi 1• indeplini toate 

15. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt : 

a) achizitia din SEAP; 
b) autorizatia de diriginte de santier; 
c) certificat de inregistrare fiscala,· 
d) detaliu achizitie directa DA28173444 din data de 10.06.2021 

4. Obiectul ~i pretul contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa sa presteze serviciile de - dirigentie de santier aferente 

obiectivului de investitii "MODERNIZARE DRUMURI SATE~TI, COMUNA DOLJESTI, 
JUDETUL NEAMT - 9925 ML" conform prevederilor din caietului de sarcini si a propunerii 
tehnice, pe toata perioada de de executie a lucrarilor aferente obiectivului sus mentioat si pana 
la data emiterii receptiei finale a obiectivului de investitii susmentionat, in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului 

de servicii de - dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii "Mo:oERNIZARE DRUMURI 
SATE::~TI, COM UNA DOUESTI, JUDETUL NEAMT- 9925 ML". 

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil 
prestatorului de catre achizitor, este de 36.000,00 lei, rara T.V.A., respectiv 42.840,00 lei T.V.A. 
inclus. 1 

5. Durata contractului 
5 .1 -Data de incepere a contractului ~i perioada de executie 
Data de incepere a contractului se stabileste a fi din a doua zi de la semnarea contractului de 
ambele part] si perioada de executie va fi cea mentionata la art.4.1, dar nu u1ai tarziu de termenul <:» 
final de realizare a intregului obiectiv de investitii. · 
Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului 
cu aceiasi perioada. 
Durata prezentului contract este perioada de executie mentionata la art.4.1. 
5.2.- Prezentul contract produce efecte pana la expirarea termenului de garantie a lucrarilor pentru 
care ::;-a prestat serviciul de dirigentie de santier, respectiv pana la data intocmirii procesului verbal 
de receptie finala a lucrarilor. I 
5.3.- Executarea contractului incepe in prima zi dupa semnarea contractului. I 
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SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucrari 
Veiificarea si amendarea programului de lucrari 
Dirigintele de Santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari) 

inaintat de catre Constructor. 
Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol 

important din lucrare. 
Dirigintele de Santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform 

specificatiilor amintite. 
Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie astfel incat sa indice modul de 

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

SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare ~i raportare 
Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile 

implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de Santier cu una, mai multe sau 
toate partile mentionate mai jos. 

• Beneficiar 
• Contractor 
• Proiectant 
• Inspectoratul de Stat in Constructii 

~ Verificarea ~i avizarea graficului de esalonare al lucrarilor (programul de lucrari) inaintat 
de catre Constructor; 

~ Verificarea previzionarii derularii fondurilor - periodic Constructorul are obligatia de a 
inainta si previziona derularea platilor, in stransa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor; 

~ Vizeaza Dispozitii de Santier sau Notificari in vederea respectarii de catre Constructor a 
clauzelor contractuale; 

~ Urmareste rezolvarea remedierilor in termenul stabilit de la data receptiei lucrarilor, 
conform legislatiei in vigoare; 

~ Verificarea conformitatii docurnentatiei de executie cu reglementarile legale si tehnice 
specifice; 

~ Verificarea realizarii constructiilor si asigurarea nivelului calitativ al acestora, in 
conformitate cu prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini si ale 
reglementarilor tehnice in vigoare; 

~ Asigurarea de asistenta tehnica pentru Beneficiar in cadrul contractului de lucrari si 
sprijinirea echipei de implementare a proiectului; 

~ Asigurarea respectarii contractelor, proiectelor tehnice ~i caietelor de sarcini; 
~ Verificarea conformitatii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor folosite 

la lucrare cu cerintele proiectului; 
~ Semnalarea prompta a oricaror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau 

arhitectural si solicitarea catre angajator de a lua masurile de protejare provizorie a acestora 
pana la inregistrarea lor si decizia privind continuarea lucrarilor; 

~ Verificarea respectarii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul 
calitatii, privind utilizarea de produse noi; 

~ Sa studieze proiectul tehnic de executie elaborat de proiectant si sa aduca observatii, 
propuneri daca este cazul printr-o notificare inregistrata la adresa autoritatii contractante; 

Responsabilitatile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de 
lucrari constau in urmiitoarele sarcini: 

responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice ~i 
ca1i1etele de sarcini. 



4 

SARCINA 4 Emiterea dispozitiilor de santier 

Dirigintele de Santier va verifica situatiile de plata intocmite de catre Constructor. 
Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise 

in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea 
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia $i denumirea lor) din devizele oferta anexa la contractul 
incheiat cu constructorul. 

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi eel prevazut in reglementarile tehnice, in 
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor n efectuate de catre 
Dirigintele de Santier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de masurare 
nu este clara, Beneficiarul va notifica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de Santier, 
metoda de masurare. 

Dupa aprobarea Situatiilor de plata de catre Dirigintele de Santier $i Beneficiar, Constructorul va 
putea inainta Factura de plata pentru sumele cuvenite. 

"Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari" va cuprinde balanta decontarii categoriilor de 
lucrari pentru perioada acceptata la plata, pentru perioada anterioara si cumulata. 

Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare va cuprinde balanta centralizata a 
decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Nota de Comanda 
Suplimentara/ Renuntare se intocmeste o lista de cantitati separata careia iii va fi intocmita o 

"Balanta a cantitatilor decontate". 
Situatia de lucrari inaintata de catre Constructor va avea ca suport Foi de atasament, masuratori 
postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a 

platilor la care Constructorul este indreptatit, 
Daca Dirigintele de Santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completa 

sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze documentatia cu aeele piese pe care 
Dirigintele de Santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute. l 

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de cantitati din 
documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urmand ca ele sa 

fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/ Renuntare compensate valoric $i 
incadrate in capitolul "Diverse $i neprevazute". 

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Constructorul se va confrunta cu alte ponditii decat cele 
prevazute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la 
plata cheltuielilor suplimentare. 

Dirigintele de Santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in 
colaborare cu 1 

Constructorul, va pregati Notele de Cornanda Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care 
acestea sunt 1 

solid motivate prin Dispozitii de santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar. 
Preturile utilizate pentru materiale, manopera, utilaj, transport la intocmirea NotJlor de cornanda 
suplirnentara vor fi cele din oferta de baza. In cazul in care apar ca necesare m~teriale care nu se 

regasesc in · 
oferta de baza, preturile vor fi sustinute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori. \ 
Nuse accepta la plata lucrari suplimentare decat dupa incheierea Procesului ver~al de negociere $i 

a Actului Aditional incheiat intre Beneficiar si Constructor \ 

I 
I 
I 

SAUCINA 3 Controlul financiar al contractului 

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Constructorului, 
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica. 

Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de Santier va 
informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor si 
aprobate de catre Dirigintele de Santier, 
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S.ARCINA 1 Pre-constructie 
Activitatile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor ~i 

presupun: 
- V erificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu 

privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21 b ), sa obtina 
toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii 
autorizatiei de construire este precizata in Legea 50/1991, modificata ~i republicata. 

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor 
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati 
existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute. 

- l'reluarea de la Beneficiar si predarea catre Contractor a amplasamentului si a reperelor de 
nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina. 

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai 
Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament. 

- La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a 
amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe 
amplasament sau in subsol si termenele de eliberare. 

- Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generala a constructiei si la 
stabilirea bomelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea si materializarea 
bomelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi 
trasate si materializate caile de acces la amplasament $i limitele acestuia. Dirigintele de Santier 
va dispune marcarea si protejarea bomelor de reper ale constructiei. 

11][.2.2 Monitorizarea ~i supervizarea lucrarilor de constructii 
Serviciile asigurate de Dirigintele de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. Derularea 

contractului de prestari servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de Santier va urmari 
prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect: 
1. Pre-constructia lucrarilor 
2. Mobilizarea 
3. Executia lucrarilor 
4. Receptia lucrarilor 
5. Perioada de garantie (de notificare a defectelor) 

Dirigintele de Santier poate emite Dispozitii de santier/Notificari dar rara a modifica Proiectul, 
Caietele de Sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea 
respectarii de catre Constructor a clauzelor contractuale. 

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de 
cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii 
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a 
Proiectantului. 

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara 
aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici vor fi 
avizati de catre Comisia Tehnico-Economica a Beneficiarului si aprobati de Consiliul Local al 
comunei Doljesti. 

Toate Dispozitiile de santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariatc, iar atunci 
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi 
insotite de justificari, 

Dirigintele de Santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Constructor a 
Dispozitiilor de santier emise de Proiectant. 

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din 
documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala 
Constructorului. 
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SARCINA 3 Constructia 

SARCINA 2 Mobilizarea 
Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a Contractului. in acest timp Contractorul 

va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat ~i pentru Dirigintele de Santier, Dirigintele 
de Santier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea 
metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre 
Dirigintele de Santier sunt dupa cum urmeaza: 

- Examinarea Programului de constructie a Contractorului si previziunilor fluxului de numerar, a 
mainii de lucru si necesarului de echipament asociate. 

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Contractorului si a Planului de asigurare a 
calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de verificari pe faze de 
receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Judetean de Stat in Constructii. 

- Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a Contractorului. 
- Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Sub-Contractorilor propusi de Contractor, in vederea 

aprobarii acestora. 
- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Contractor. 

- Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Diriginjele de 
:~~antier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, va. 
solicita constructorului sa prezinte devizul oferta pentru organizarea de santier in limita sumei 
cuprinse in oferta financiara, respectiv cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de 
desfasurare a activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de 
constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de Santier va 
dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei. 

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea 
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, 
respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati, 
verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a 
programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si 
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica, 

- Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin proiect 
atat la constructiile permanente si provizorii cat si la lucrarile de modemizare, modificare, 
transformare, consolidare si de reparatii, 

- Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de 
Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de 
catre Beneficiar. 

- Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune oprirea 
lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat 
dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris 
Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati. 

- Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor si comunicarea datei de incepere a 
lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii, 

- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adecvat. 
Asigurarile incheiate ~i prezentate de catre Constructor, precum si documentelor anexate lor, 
trebuie sa fie In concordanta cu prevederile contractului de executie de lucrari. 

- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ 
asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu 
precum si monitorizarea implementarii acestor masuri . 

.. Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajat in asa fel incat sa nu distruga 
mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de Santier va 
verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de 
noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor. 
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Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executarii lucrarilor de constructie sunt, 
fara a se limita insa, urmatoarele: 

- Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele 
de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in 
lucrarile permanente cat si referitoare la executia lucrarilor permanente: 

- Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor 
de atestare a calitatii ~i a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in 
certificatele de calitate, contracte, proiecte. 

- Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara 
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori flira agrement tehnic (pentru 
materialele netraditionale ). 

Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza in registre 
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator. 

- In cazul in care Dirigintele de Santier constata neconformitatea materialelor propuse a fi puse in 
opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi "Rapoarte de Neconformitate" 
in care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul 
maxim de remediere. 

,,,-.... - Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere, in urma 
consultarii cu proiectantul de specialitate. 

- Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 
- Unnareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, 

caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare. 
- Exarninarea Programului de constructie a Contractorului si previziunilor fluxului de numerar 

asociate. 
- Veri ficarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii 

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in 
vigoare. 

- Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au 
prevederi in acest sens. 

- Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic. 
- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Inspectorul in domeniul materiale si produse pentru 

constructii a propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectarii regulii de origine 
si de nationalitate. 

- Efectuarea verificarilor prevazute in norme ~i semnarea documentelor intocmite ca unnare a 
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce 
devin ascunse 

- Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze 
intermediare si faze determinante. 

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera. 
- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Contractor), atunci cand sunt cerute 

teste suplimentare, inregistrand rezultatele. 
- Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa 

fie acoperita, 
- Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, 

admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ. 
- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor 

elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora. 
- Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei 

privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei. 
- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Contractorului pentru a 

lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri. 
- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 

privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii 
de noi solutii care schimba conditiile initiale. 
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8. Obiigatiile principale ale achizitorului 
8.1. - Achizitorul va efectua platile catre executant in perioada 24 - 31 a lunii urmatoare, pentru 

facturile emise pana in data de 20 a lunii in curs. Factura va fi emisa numai dupa confirrnarea 
achizitorului, 

8.2.- Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urrneaza: 

SAR(-:INA 5 Perioada de garantie 
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada de notificare a defectelor se refera, fiirii a 

se limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre 
Comisie la receptia la terminarea lucrarilor: 

- Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor 
de aducere la indeplinire a rnasurilor impuse de Comisia de receptie, Dirigintele de Santier va 
urrnari rezolvarea remedierilor in termen de eel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, 
conform art. 22 din HGR 273/1994. 

- In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite o 
somatic si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atat 
Constructorului cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt 
executant, cheltuiala fiind suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile, 

SARCINA 4 Receptia lucrarilor 
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a se 

limita insa la acestea, urmatoarele: 
- Par.ticiparea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste 

Procesul verbal de receptie la terrninarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrarile 
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/ remediate 
in timpul perioadei de garantie, 

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica ~i econornica a 
constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei. 

- Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele 
abilitate. 

- Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea Cartii Tehnice a 
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. 

- Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Contractorului intr-un 
jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza activitatilor Contractorului, incluzand 
echipamentul si forta de munca pe santier, precum ~i toate informatiile relevante privind 
factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc. 

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari si 
inregistrarea acestora. 

- Primirea reclamatiilor Contractorului si forrnularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta 
platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie, 

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor. 
- Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. La 

rerminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forrna initiala a terenului si mediului 
afectat de lucrari. 

- In cazul in care Dirigintele de Santier constata neconforrnitatea lucrarilor executate cu prevederile 
mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi "Rapoarte de Neconforrnitate" in care va 
preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora ~i terrnenul maxim de 
remediere. 

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere. 
- Nici o Neconforrnitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 
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11. Alte responsabilitiqi ale prestatorului 
11.:l - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, 
cernte de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in 
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este raspunzator atat de 
siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea in domeniile 
serviciilor pe care le va superviza, pe toata durata contractului. 
1 lJ.- Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza asigura achizitorul ca 
Executantul, caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, i~i va indeplini toate 
responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si 
caietele de sarcini. 
11.4.- in exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora, Dirigintele de santier are urmatoarele obligatii: 

• verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: 
existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu 
prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte; 

• interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau !ara 
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru 
materialele netraditionale ); 

• verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor 
legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate; 

10. Garantia de bunii exectqie a contractului -NU ESTE CAZUL- 

Cltr,uze specifice 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor 
9.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o 
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03%/zi din pretul contractului. 

9.2 - 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 0,03%/zi din plata neefectuata. 

9J. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 
pretinde plata de daune-interese. 

9.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, 
adresata prestatorului, !ara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

a) ,,100 % din valoarea contractului se va achita, pe parcursul derularii contractului de executie, 
' proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de plati lunare sau periodice confirmate 

si acceptate de dirigintele de santier si de beneficiar. 
SJ.- In perioada in care constructorul nu va executa lucrari ca urmare a timpului nefavorabil, lipsa 

surselor de finantare de la bugetul de stat, etc., nu se va efectua plata catre dirigintele de santier. 
8.4.- in cazul in care va aparea o situatie neprevazuta in urma careia vor fi necesare servicii 

suplimentare din partea dirigintelui de santier, acestea vor fi stabilite prin act aditional la 
prezentul contract. 
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12. Alte responsabilitati ale achizitorului 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului; -' 
preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment ~i predarea acest=ra 
executantului, libere de orice sarcina; 
participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a 
constructiei si la stabilirea bomelor de reper; 
predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier; 
studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute 
pentru realizarea constructiilor; 
verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea 
reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si 
existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 
verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor 
determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - l.S.C.; 
verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de 
preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect; 
verificarea existentei ~i respectarea Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor 
tehnice pentru lucrarea respectiva; 
urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de 
sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului; '-.-I 

verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea 
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele 
tehnice in vigoare; 
interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor 
legale in vigoare; 
participarea la verificarea in faze determinante; 
efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor 
intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese- 
verbale de lucrari ce devin ascunse etc.); 
interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic; 
asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; 
urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei 
acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere 
cantitativ si calitativ; 
transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea 
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; '-.J 

dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate 
necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant ~i vizate de 
verificatorul de proiecte atestat; 
verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr . 
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de 
modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale; 
urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de 
proiectant/de organele abilitate; 
preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a 
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale; 
urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului 
detinatorului acestuia; 
asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie; 
urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de receptie; 
predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei 
dupa efectuarea receptiei finale. 

• 
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17 . Incetarea Contractului 
17. J - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 
judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti: 
- m.11 isi executa una dintre obligatiile contractuale. 

16. Cesiunea 
16. l - Fumizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
prezentul contract. 
16.2 - Fumizorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea produselor livrate, in 
conditiile prevazute de dispozitiile art. 204/\1 din OUG nr. 34/2006 actualizata, cesiune care insa nu 
va putea afecta obligatiile nascute din prezentul contract si care vor ramane in sarcina partilor 
contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial. 
16.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 
mentionate la art 16.2 

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

prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune- 
interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscals. 

15 .2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui term en de 10 zile de la transmiterea 
notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in 
acest termen. 

15.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 30 
de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 
care conduc la moclificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 

15.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. 

ii 5. 5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

115.6. - Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in 
terneiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara alte 
formalitati si fara interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii: 
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente 
necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta; 
15. 7 - Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in, scris,de 

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

14. Personalul 
14. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice postului, pentru 
capacitatea si specializarea necesara supervizarii si inspectarii lucrarilor. 

13, Receptie # verlficiiri 
13. 1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
13 .2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris 
prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop. 

12 .. 1 - Achizitorul se obliga sa puna la dlspozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea 
contractul ui. 
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22. Solutionarea litigiilor 

21. For/a majorii 
21. I -Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Porta majors exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate pnn 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li 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 si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
limitarii consecintelor. 
2.1.5 ... Partea contractanta care invoca forta rnajora 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 sii notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fiirii 
ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

20. Subcontractanti 
20. l - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia contracte cu 
subcontractantii, pe toata perioada de derulare a contractului. 
20.2 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste <:> 
contractul. 

19. Ajustarea pretului contractului 
19 .1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului este tariful declarat in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
19.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a 
contractul ui. 

18. lncepere,finalizare, intdrzieri, sistare 
18. l! - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul eel mai scurt posibil de 
la primirea ordinului de incepere a contractului. 
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 

18.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) h1 cazul in care: 

t) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
u) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 
contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de -:» 
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 

18.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a 
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul 
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de 
inceperea prestarii prezentului contract; _, 
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 
17.'.!. - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen. 
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Presta tor, 
S.C. NAHOM S.R.L. 

Administrator, 

Partile au inteles sa incheie azi 11.06.2021 prezentul contract in 2(doua) exemplare. 

25. Legea aplicabila contractului 
25 .1 ... Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. Comuniciiri 
24.1 - (1) Orice comunicare intre 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 si prin telefon, telegrarna, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

23. Limbo care guverneazii contractul 
23. l - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

22.1 - Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
· tr~tative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 
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