
 1 

 APROBAT, 

 PRIMAR 

 JUR. VINŢELER SILVIU 

 

                   AVIZAT, 

        ŞEF SERV. URBANISM 

     ING. SANISLAV NICOLAIE 

 

 
ORAŞUL OCNA MUREŞ 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 

Obiectul achizi iei:  Lucr ri de marcaj rutier > cod CPV: 45233221-4 – lucr ri de 
marcaj rutier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Avizat                                                                                            Avizat SPADPP 

        Direcţia Juridic ,                                                                               ing. Avram Septimiu         
  

 

 

 

Avizat Serviciul Poliţia Local                                                              Şef Birou Achiziţii publice,                                                                                                  
     Jur. Chira Danel Marcel                                                                         Ec. Potinteu Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 2017 



 2 

 
 

MARCAJE RUTIERE 
 

 1. Obiect si domeniu de aplicare: Execu ia lucr rilor de aplicare marcaje rutiere 

longitudinale si transversale vor respecta prevederile SR 1848-7:2004. 
 

 2. Prevederi generale 
 

Executantul este obligat s  asigure m surile tehnologice şi organizatorice corespunz toare 
pentru respectarea strict  a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
 Executantul va asigura efectuarea tuturor încerc rilor şi determin rilor rezultate din 
aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 Executantul va ţine evidenţa zilnic  a condiţiilor de execuţie a marcajului rutier, a 
încercarilor efectuate şi a rezultatelor obţinute. 
 În cazul în care se constat  abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul 
va dispune sistarea execuţiei lucr rilor si luarea m surilor care se impun pân  la corectarea 
deficienţelor. Beneficiarul va fixa un grafic pentru aceasta. 
 

3. Condi ii tehnice pentru vopselele şi produsele de marcaj rutier : 
 

Se pot utiliza urm toarele tipuri de vopsele pentru marcajul rutier : 
      Vopsea de marcaj  în solvent organic, de culoare alb , monocomponent , care formeaz  
pelicula uscat  la aer. Cerinţe minime: 
  - vopseaua s  fie pe baz  de r şini acrilice (polimeri acrilici); 
  - culoarea s  fie alb ; 
  - aspectul uniform, omogen şi f r  incluziuni str ine; 
  - densitatea la 200C : cca1,5g/cm3 

  - partea solid  din vopsea: cca 71%; 
  - timp de uscare la o grosime de 300µm de maxim 10 minute la 340C; 
  - posibilitatea aplic rii vopselei în strat gros de cca 0,7 mm; 
  - rezistenţ  la uzur  dup  0,4 milioane de rulaje la o grosime a filmului umed de 
300µm: min 60 % 

Vopseaua de marcaj se aplic  pe partea carosabil , ca atare sau pe amorsa, urmat  imediat 
de pulverizarea mecanizat  pe suprafaţa acesteia a microbilelor. Pulverizarea cu microbile se 
execut  pe suprafaţa de vopsea proasp t aplicat  pentru a asigura o bun  fixare a acestora, cu 
aceeaşi maşin  de marcaj. 

Calit ţile produselor folosite se apreciaz  pe baza datelor din Fişele Tehnice care sunt 
obligatorii a fi prezentate în documentaţia de licitaţie, la secţiunea Propunere Tehnic . 

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie s  se caracterizeze prin aplicare 
uşoar , adeziune foarte bun , uscare rapid  şi rezistenţ  la uzur , abraziune, temperaturi sc zute. 

 

4. Preg tirea lucr rilor 
 

Execuţia marcajului rutier se face cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi a 
prescripţiilor prezentului caiet de sarcini în ceea ce priveşte: 

- calitatea produselor de marcat conform fişelor tehnice ale produc torilor 
- tipul îmbrac minţii rutiere, rugozitatea suprafeţei, condiţii de mediu şi locale 
- filmul marcajului, execuţia premarcajului 
- preg tirea suprafeţei pe care se aplic  marcajul 

     -            dozaj de microbile 
- metodologia de control a calit ţii 
- norme de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor 

Lucr rile de marcaj se vor aplica numai pe suprafeţe curate şi uscate şi nu vor putea fi 
atacate decât dup  ce anterior executantul a efectuat operaţiile: 
 depunerile de pamânt, pietriş, nisip, praf etc. se îndep rteaz  prin m turare, sp lare sau 
suflare cu aer comprimat; 
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 marcajul vechi sau exfoliat se îndeparteaz  prin metode mecanice, f r  a produce degrad ri 
la îmbr c mintea rutier  sau prin aplicarea unui strat subţire de emulsie bituminoas ; 
 aplicarea noului marcaj peste o pelicul  veche  se face numai dac  exist  compatibilitate 
între acestea. Acceptul compatibilitaţii va fi asumat de catre executant. 

Premarcajul se execut  înaintea operaţiunii de marcaj efectiv, fiind obligatoriu în special în 
cazul sectoarelor cu partea carosabil  ramforsat  sau reabilitat . Pe aceste sectoare, premarcarea se 
execut  manual sau cu aparate topografice pentru toate marcajele. Premarcajul trebuie s  respecte 
documentele grafice, atunci cand sunt puse la dispoziţie de beneficiar. 
 Execuţia marcajului rutier cu ajutorul eşalonului de lucru poate demara numai dup  ce 
executantul a obţinut aprobarea Prim riei oraşului Ocna Mures şi avizul poliţiei rutiere pentru 
instituirea restricţiilor de circulaţie şi este dotat cu indicatoare rutiere şi panouri mobile de 
avertizare luminoas  pentru presemnalizarea şi semnaliz rii lucr rii, conuri de protecţie 
reflectorizante. 
 

5. Corec ii ale marcajelor 
 

a. În cazul în care, se impun corecţii ale marcajului, acestea se suport  intergral de c tre 
executant. Daca suprafeţele marcate ce trebuie corectate sunt reduse (pana în 10 mp) şi izolate, 
atunci se accept  corectarea cu vopsea neagr  de marcaj care trebuie sa fie compatibil  cu cea cu 
care s-a realizat marcajul ce urmeaza a fi şters şi se aplic  cu o grosime a filmului umed cel puţin 
egal  cu cea a marcajului ce trebuie corectat. În cazul în care suprafeţele ce trebuie corectate  sunt 
mari, îndep rtarea marcajului se face prin frezare sau alta metod  f r  a fi afectat  îmbr c mintea 
str zii. 

b. În situaţia în care se impun modificari ale marcajului datorate unor noi reglement ri de 
circulaţie, costul lucr rilor de ştergere ale marcajului se suport  de beneficiar şi se tarifeaz  la fel ca 
tipul marcajului şters. 

 

6. Opera iuni efective înaintea începerii lucr rilor: 
 

 a) referitoare la conditiile atmosferice 

 se determin  temperatura şi umiditatea relativ  a mediului ambiant; 
 se caracterizeaz  vântul: puternic, mediu, slab; 
 se caracterizeaza aspectul cerului: acoperit, noros, însorit; 

 b) referitoare la drum  

 itinerarul pe care se aplica vopseaua; 
 tip, l rgime, natura acoperirii; 
 gradul de curaţenie şi condens; 
 dac  suprafaţ  a fost marcat  anterior şi starea marcajului vechi în prezent; 
 temperatura stratului suport; 

c) referitoare la materiale 

 se verific  prin comparare Fişa tehnic  a vopselei şi diluantului cu etichetele de pe ambalaje; 
 se verific  starea ambalajelor, gradul de etanşeitate al lor; 

d )referitoare la maşina de marcaj 
 se verific  gradul de cur ţenie a pieselor componente; 
 se verific  starea de funcţionare, îndeosebi a dispozitivelor de control; 
  se introduce vopseaua în maşin  şi se verific  dac  produsul poate fi menţinut omogen; 
 se regleaz  maşina asigurând funcţionarea constant  a vitezei de aplicare, a presiunii etc. 
pentru realizarea caracteristicilor marcajului dorit; 
 

   Toate datele culese la începerea lucrului, inclusiv tipul de maşina şi numele 
operatorului se înscriu în fişa zilnic  a lucr rii ( Raport zilnic) prin grija executantului 

lucr rii. 
 

7. La execu ia lucr rilor se va avea în vedere: 
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 asigurarea prin grija executantului de spaţii libere pe drum, pentru a se asigura maşinii de 
marcaj viteza de lucru conform parametrilor ei; 
 executarea marcajului şi instalarea conurilor de protectie; 
 protejarea marcajului aplicat, pâna la redarea în circulaţie, cu autovehicul de recuperare a 
conurilor; 
 execuţia marcajelor în intersecţii şi schimbarea num rului de benzi de circulaţie se face 
numai cu premarcaj vizibil executat în prealabil pe teren; 
 fiecare tip de marcaj se execut  conform SR 1848-7:2008 şi a schemelor prezentate în 
acesta. 
 urm rirea permanenta a modului de acoperire a stratului de vopsea cu microbile. În cazul în 
care se sesizeaza o împr ştiere neuniform  a acestora, se opresc imediat lucr rile şi se iau 
m surile corespunzatoare.  

Se vor respecta prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele 
metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţiei 
în vederea executarii de lucr ri în zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, 
executantul va solicita avizul poli iei rutiere pentru instituirea restricţiilor de circulaţie care se 
impun pentru efectuarea lucr rilor de aplicare marcaje rutiere. 
 În timpul execuţiei se pot face verificari ale dozajului. Nerespectarea dozajelor de lucru 
oblig  personalul de execuţie s  corecteze parametrii de lucru. 
 În timpul efectuarii marcajului pot ap rea defecte de pelicul . Aceste defecte oblig  
personalul care execut  marcajul s  treac  la remedierea imediat  a cauzelor care le genereaz . 

La sfarşitul operaţiunii de marcaj, zilnic, se va întocmi de catre seful echipei de marcaj un 
raport de lucru care constituie document pentru receptie. 

 

8. Tipuri de marcaj 
 

Dimensiunile şi modurile de pozare a marcajelor rutiere vor respecta prevederile SR 1848-

7:2004. 
8.1. Marcaje longitudinale vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alb , având 

microbile repartizate uniform pe lungimea şi l ţimea benzii de vopsea şi pot fi: 
 linie continu  simpl  sau dubl ; 

 l ţimea benzii de marcaj = 15 cm; 

 distanţa între benzile de marcaj, în cazul axelor duble = 12 cm; 

 grosimea stratului de vopsea = 600 µm. 
 linie discontinu  simpl  sau dubl ; 

 l ţimea benzii de marcaj = 15 cm; 
 marcajul se execut  conform prevederilor STAS 1848/7–2008 (linii de tip B–3m–6m); 
 grosimea stratului de vopsea = 600 µm 

 linie dubl  compus  dintr-o linie continu  şi una discontinu , al turate. 
 8.2. Marcaje transversale, vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alb , având 
microbile repartizate uniform pe lungimea şi l ţimea benzii de vopsea şi pot fi: 
 de oprire - linie continu  având l ţimea de 0,4 m astfel încât în locul de oprire sa fie 
asigurat  vizibilitatea în intersecţie; 
 de traversare pentru pietoni - se execut  prin linii paralele cu axa c ii, cu l ţimea de 40 cm şi 
interspaţii de 60 cm, iar lungimea lor este cuprins  între 3 şi 4 m funcţie de viteza de circulaţie, 
preferabil 4m. 

8.3 Marcaje diverse, vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alb , având  
microbile repartizate uniform pe lungimea şi l ţimea benzii de vopsea şi pot fi: 
 de ghidare – folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze în 
traversarea intersecţiei; 
 parc ri - l ţimea benzii de marcaj = 15 cm 

 

9. Controlul calit ii marcajelor 
 

În timpul execuţiei marcajului, beneficiarul poate avea în vedere: 
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- respectarea filmului marcajului; 
- banda de marcaj trebuie s  aib  un contur clar delimitat având microbile repartizate 
uniform pe lungimea şi l ţimea benzii de vopsea; l ţimea benzii  trebuie sa fie constant , sa nu 
prezinte frânturi sau şerpuiri; 
- la controlul vizual şi cu ajutorul aparatelor de m sura ( retrometru etc) marcajul s  
prezinte luminanţ  şi retroreflexie uniform distribuite pe suprafaţa marcajului. Culoarea 
marcajului trebuie s  fie uniform  şi nealterat  de culoarea suprafeţei pe care se aplic  marcajul 
iar caracteristicile reflectorizante trebuie p strate nealterate pe toat  durata de garanţie a 
marcajului.  
- în cazul nerespect rii prescripţiilor caietului de sarcini de c tre aplicator, acesta este 
obligat s  refac  marcajul pe cheltuial  proprie, în condiţiile impuse de responsabilul desemnat 
s  supravegheze şi s  îndrume în permanenţ  execuţia lucr rilor de marcaje rutiere. 

Verificarea calit ţii lucr rilor executate se va face zilnic în perioada de derulare a actiunii. 
 

10. Recep ia lucr rilor de marcaj 
 

     Recepţia la terminarea lucr rilor de marcaj şi recepţia final  la expirarea perioadei de 
garanţie (care este de minim 12 luni de la data recep iei la terminarea lucrarilor), se efectueaz  
în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi ale regulamentului privind efectuarea 
recepţiilor lucr rilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice. 

  10.1 Receptia la terminarea lucr rilor 
Marcajul se receptioneaza în maxim 15 zile de la terminarea uneia sau mai multor str zi pe 

care s-au aplicat marcaje, distinct pentru fiecare tip de marcaj (longitudinal sau transversal). 
Executantul trebuie s  comunice administratorului drumului data termin rii lucr rilor în vederea 
stabilirii recepţiei acestora .  

   La recepţie se vor verifica: 
 rapoartele zilnice încheiate la sfârşitul fiec rei zi de  lucru; 
 dac  s-au respectat prescripţiile din caietul de sarcini în timpul aplic rii marcajului; 
 se verific  geometria benzii de marcaj, conform prevederilor SR 1848-7:2004, banda de 
marcaj sa aib  un contur clar delimitat  având microbile repartizate uniform pe lungimea şi 
l ţimea benzii de vopsea.  
 daca se constat  deficienţe de calitate de tipul: aspect, propriet ţi optice, dozaje de vopsea şi 
microbile, se impune executantului remedierea pe cheltuiala proprie  şi  termene de remediere. În 
cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul verbal de recepţie se vor indica 
în mod expres acele lipsuri care trebuie remediate. 
 remedierea se face în termenul specificat de comisia de recepţie; 
 din comisia de recepţie face parte responsabilul cu siguranţa circulaţiei din cadrul Prim riei 
Ocna Mures şi pot fi cooptaţi reprezentanţi ai Politiei Rutiere. 

Aten ie: Pe perioada de garanţie pot s  se faca lunar, verific ri comune executant- beneficiar ale 
lucr rilor executate. 
             10.2 Recep ia final  la expirarea perioadei de garan ie 
 Se execut  în apropierea expir rii termenului de garantie cu maxim 15 zile înainte de 
expirarea perioadei, dar nu mai tarziu de 15 zile dup  expirarea perioadei. La terminarea perioadei 
de garanţie se face o verificare a comport rii marcajului utilizând aceleaşi proceduri ca şi la recepţia 
la terminarea lucr rilor: aspect vizual conform SR 1848-7:2004 (contur, dimensiuni, continuitate, 
pelicul ), coeficient de luminant  retroreflectat , factor de luminant , uzur .  

Se analizeaza calitatea marcajului corespunz tor garanţiei, în caz de neconformitate se 
analizeaz  factorii care au influenţat sc derea duratei de viaţ  a marcajului. 
 Receptia se efectueaz  prin determin ri vizuale. În cazul în care se constat  deficienţe de 
calitate a marcajului rutier în ceea ce priveste aspectul marcajului, al dozajului de vopsea sau 
microbile, a retroreflexiei, luminantei, aderenţei la uzur , comisia poate hotarî remedierea pe 
cheltuiala executantului. La terminarea recepţiei se vor consemna constat rile şi concluziile 
referitoare la calitatea marcajului recepţionat împreun  cu decizia de admitere cu sau f r  obiecţii a 
recepţiei, de amânare sau respingere. 
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În cazul în care se recomand  admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, se 
vor propune m suri pentru înlaturarea neregulilor semnalate. În aceasta situaţie administratorul 
drumului va reţine din garanţia de bun  execuţie contravaloarea lucr rilor necorespunzatoare.   
  

 11. Cerin e speciale 
 

 Marcajele longitudinale, transversale şi diverse cu vopsea trebuie finalizate de la primirea 
comenzii de la beneficiar, în termen de maxim 30 zile, funcţie de condiţiile meteo. 

Garan ia minim  impus  pentru execu ia lucr rilor este 12 luni de la data recep iei la 
terminarea lucr rilor pentru marcajele executate cu vopsea. 

Executantul va fi în masur  s  înceap  lucr rile în maxim 2 zile de la primirea comenzii de 
la beneficiar. 

NORME DE TEHNICA SECURIT II MUNCII ŞI PROTEC IA MEDIULUI 
        La toate serviciile efectuate se vor respecta normele de tehnica securit ţii muncii în  

vigoare, pentru lucr ri de drumuri. 
               Executantul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia 
mediului, inclusiv  cele ce deriv  din recunoaşterea principiului “poluatorul plateşte”. In situaţia 
oric rui eveniment de mediu provocat de executantul de lucr ri    (angajat/colaborator al 
executantului) , acesta va fi considerat “ poluator “. Beneficiarul va fi informat despre orice 
eveniment de mediu produs în locaţiile proprii  în timpul execut rii contractului.  
 Subsţantele utilizate se vor încadra în clasele de toxicitate admise pentru respectivele lucr ri. 
  Executantul trebuie s  evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, 
solului cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin dep şiri ale nivelului de 
zgomot admis. 
 Dup  încheierea lucr rilor, executantul va asigura cur ţenia la locul de munc .  

 

12. CLAUZ  SPECIAL  
 

            Responsabilitatea pentru accidentele de circulaţie înregistrate, având drept cauz   
semnalizarea rutier  incomplet  sau lipsa acesteia, revin în totalitate prestatorului, atr gând 
r spunderea contravenţional , civil  sau penal , dup  caz, potrivit legii, odat  cu semnarea 
acordului cadru de lucr ri. 

                                

13. PRECIZ RI 
 

1. Estim ri ale cantit ţilor de lucr ri:  
Marcaje transversale şi diverse: 680 mp 
Marcaje longitudinale: 1900 mp 

2. Suma maxim  disponibil : 42016,81 lei f r  TVA (50000,00 lei cu TVA) 
3. Principalele modalit ţi de finanţare şi plat  - buget local  

4. Plata serviciilor prestate se va face în termen de maxim 30 zile de la data depunerii 
facturii la achizitor. 

5. Garanţia de buna execuţie: 10% din preţul contractului. Garanţia se va constitui în 
conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

6. Cantit ţile estimate de lucr ri pot fi modificate în funcţie de realitatea din teren, prin act 
adiţional, cu condiţia aloc rii sumelor necesare şi a respect rii pragurilor valorice prevazute de 
Legea 98/2016. Plata lucr rilor executate se face pe baza proceselor verbale la terminarea lucr rilor, 
pentru lucr rile efectiv realizate. 

7. Documentaţia de atribuire va fi pus  la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul  
www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ». 

8. Raportul zilnic privind aplicarea vopselei de marcaj va respecta urm torul model : 
 

RAPORT ZILNIC PRIVIND APLICAREA  VOPSELEI DE MARCAJ 
 

1. Data aplic rii vopselei: 
2. Numele aplicatorului: 
3. Traseul marcat: 
4. Tipul de vopsea şi tipul de microbile: 

http://www.primariaocnamures.ro/
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5. Condiţii atmosferice: 
 Temperatura ambiant : 
 Umiditate relativ  % : 
 Vânt : 
 Cer: 

6. Preg tirea vopselei de marcaj: 
 Temperatura la suprafaţa drumului: 
 Vâscozitatea vopselei nediluate 

       (cupa Ø 4mm, 5 mm, 6mm) 
7. Starea suprafeţei drumului: 

 Tipul: 
 Aspect suprafaţ : 
 Marcaj anterior: 
(tip vopsea, starea marcajului) 

8. Aplicare vopsea marcaj: 
 Presiunea pistolului de vopsea şi microbile: 
 Diametrul duzei pistolului de vopsea: 
 Viteza de lucru a maşinii: 
 Grosime film ud de vopsea, microni (minim 600 µm): 
 Dozaj vopsea ud , g/mp: 
 Dozaj microbile, g/mp: 
 Defecte de pelicul  ivite şi mod de remediere: 

 9. Se vor inscrie şi determin rile care stau la valorilor medii care sunt scrise în raport. 
 

          Semn turi executant,   
 

 

14. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
 

Ofertele vor fi prezentate cu denumirea “Lucr ri marcaj rutier Ocna Mureş” în cadrul 
catalogului de produse/servicii/lucr ri disponibil în SEAP, la secţiunea „Cump r ri directe”, până 
în data de 25.08.2017.  Ofertele prezentate în alt loc, care nu respectă data limită de depunere sau 

sunt prezentate  sub o altă denumire, nu vor fi luate în considerare.  
Preţurile prezentate vor include toate cerinţele din caietul de sarcini, precum şi toate taxele 

legale şi alte cheltuieli şi comisioane care vor fi angajate de ofertant.    
Propunerea financiar  va fi exprimat  ferm în LEI, având specificat la secţiunea “preţul de 

catalog” preţul mediu/mp de marcaj. La secţiunea “Descriere” vor fi prezentate preţurile pe 
categorii de marcaj (longitudinal şi transversal/diverse).  

Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru prezenta achiziţie, regulile dup  
care se desf soar  procedura fiind stabilite de la bun început, fiind transparente, publice, operatorii 
având acces la informaţiile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea prezentului contract.  

Contractul va fi atribuit ofertei care respect  condiţiile din caietul de sarcini şi are pre ul cel 

mai sc zut, Achizitorul asigurând o utilizare eficient  a fondurilor în procesul de atribuire, 
promovând concurenţa dintre operatorii economici, garantând nediscriminarea, recunoaşterea 
reciproc  şi tratamentul egal al operatorilor economici care particip  la atribuirea contractului. 

Cererile de clarific ri se pot trimite prin e-mail la adresa: achizitii@prim riaocnamures.ro  
R spunsurile la eventualele solicit ri de clarific ri se vor posta pe site-ul 
www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ». 
 

15. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

Oferta câştig toare stabilit  de c tre comisia de evaluare va fi oferta care, în urma aplic rii 
criteriului stabilit prin documentele de atribuire,  are pre ul cel mai sc zut.  

Stabilirea ofertei câştig toare se va face prin compararea preţului total al ofertelor depuse.  

mailto:achizitii@prim?riaocnamures.ro
http://www.primariaocnamures.ro/
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În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au valori egale, se va solicita, ofertanţilor 
clasaţi pe primul loc, o reofertare în plic închis, care va fi transmis la registratura achizitorului. La 
compararea ofertelor se vor lua în considerare doar primele dou  zecimale ale ofertei. 
  

16. INFORMA II SUPLIMENTARE/CLARIFIC RI 
 

Informa ii suplimentare/clarific ri, pot fi solicitate la adresa de e-mail 
achizitii@prim riaocnamures.ro , sau la numerele de telefon  0258-870801 sau 0733670589, 
persoan  de contact d-nul Potinteu Vasile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:achizitii@prim?riaocnamures.ro
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MODEL CONTRACT DE LUCR RI 
nr.__________ data ___.____.2017 

 
    1. În temeiul Legii 98/2016 privind Achiziţiile publice, a HCLOM nr. …………. şi a Raportului 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie public  având ca obiect “Lucr ri de marcaj rutier ” 
s-a încheiat prezentul contract de lucr ri, 
    între 

ORAŞUL OCNA MUREŞ cu sediul în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, tel. 
0258871217, fax. 0258871217, e-mail: ocnamures2005@yahoo.com, CUI 4563228, cont: 
RO____TREZ___________________________ eschis la Trezoreria Aiud, reprezentat  de primar 
jur. Vinteler Silviu, în calitate de achizitor 

şi  
............................................... cu sediul in .............................., str. ............................... nr.............,  
telefon/fax .......................................... num r de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  
...................................  cont (trezorerie, banc ) ............................................................................ 
reprezentata prin ................................................................. avand funcţia de ....................................., 
în calitate de executant, pe de alt  parte. 
    2. Defini ii 
    2.1 - În prezentul contract urm torii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi executant - p rţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
    c. preţul contractului - preţul pl tibil executantului de c tre achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integral  şi corespunz toare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
    d. amplasamentul lucr rii - locul unde executantul execut  lucrarea; 
    e. forţa major  - un eveniment mai presus de controlul p rţilor, care nu se datoreaz  greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prev zut la momentul încheierii contractului şi care face imposibil  
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r zboaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii ap rute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv , ci enunţiativ . Nu este considerat forţ  major  
un eveniment asemenea celor de mai sus care, f r  a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din p rţi; 
    f. zi - zi calendaristic ; an - 365 de zile. 
    3. Interpretare 
    3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
    3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint  zile calendaristice, dac  nu se 
specific  în mod diferit. 

     Clauze obligatorii 

    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1 - Executantul se oblig  s  execute < Lucrari de marcaj rutier > cod CPV: 45233221-4 – 

lucrari de marcaj rutier, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, pentru 
drumurile agricole , conform caietului de sarcini. 
    4.2 - Achizitorul se oblig  s  pl teasc  executantului preţul de …………….. lei fara TVA, pentru 
execuţia < Lucrari de marcaj rutier > cod CPV: 45233221-4 – lucrari de marcaj rutier, 
    5. Pre ul contractului 
    5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, pl tibil executantului de c tre achizitor, 
conform graficului de pl ţi, este de ……………… lei, la care se adaug  TVA de ……………….. 
lei. Plaţile se vor face pentru lucr rile efectiv realizate, conform proceselor verbale la terminarea 
lucr rilor ce se vor încheia.  
    6. Durata contractului 
    6.1 - Durata prezentului contract este de 30 zile, începând de la data comunicarii ordinului de 
incepere a lucrarilor. 
    7. Executarea contractului 

mailto:ocnamures2005@yahoo.com


 10 

    7.1 - Executarea contractului începe dup  constituirea garanţiei de bun  execuţie şi comunicarea 
ordinului de incepere a lucrarilor.  
    8. Documentele contractului 
    8.1 - Documentele contractului sunt: 
    - caietul de sarcini 
    - oferta tehnic  şi financiar  
    - Graficul de executie a lucrarilor; 
    - Dovada deschiderii contului la dispozitia autoritatii contractante, pentru virarea garantiei de 
buna executie; 
    9. Protec ia patrimoniului cultural na ional 
    9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucr rii sunt considerate, în relaţiile dintre p rţi, ca fiind 
proprietatea absolut  a achizitorului. 
    9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii s i sau 
oricare alte persoane s  nu îndep rteze sau s  deterioreze obiectele prev zute la clauza 9.1, iar 
imediat dup  descoperirea şi înainte de îndep rtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre aceast  
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndep rtarea acestora. Dac  
din cauza unor astfel de dispoziţii executantul sufer  întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, 
prin consultare, p rţile vor stabili: 
    a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
    b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad uga la preţul contractului. 
    9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndat  ce a luat la cunoştinţ  despre descoperirea obiectelor 
prev zute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice. 
    10. Obliga iile principale ale executantului 
    10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucr rile, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenit , în concordanţ  cu obligaţiile asumate prin 
contract si caietul de sarcini. 
    (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucr rile, de a asigura forţa de munc , materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natur  provizorie, fie definitive, cerute de 
şi pentru contract, în m sura în care necesitatea asigur rii acestora este prev zut  în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
    10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglement rilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modific rile ulterioare. 
    10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problem , menţionat  sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consider  c  dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiecţii, în scris, f r  ca obiecţiile respective s  îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile 
primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
    (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prev zute la alin. (1) determin  
dificult ţi în execuţie care genereaz  costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. 
    10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect  a lucr rilor faţ  de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilit ţii respective. 
    (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucr rilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oric rei p rţi a lucr rilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatat , pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectiv  este rezultatul 
datelor incorecte furnizate, în scris, de c tre proiectant. Pentru verificarea tras rii de c tre 
proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi p stra cu grij  toate reperele, bornele sau alte 
obiecte folosite la trasarea lucr rilor. 
    10.5 - Pe parcursul execuţiei lucr rilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
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    i) de a lua toate m surile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c ror prezenţ  pe şantier este 
autorizat  şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul s u) şi lucr rile (atât timp 
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de c tre achizitor) în starea de ordine necesar  evit rii 
oric rui pericol pentru respectivele persoane; 
    ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngr dire, alarm  şi paz , când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de c tre achizitor sau de 
c tre alte autorit ţi competente, în scopul protej rii lucr rilor sau al asigur rii confortului 
riveranilor; 
    iii) de a lua toate m surile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagub  sau neajuns provocate persoanelor, propriet ţilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
    10.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bun  stare a lucr rilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmeaz  a fi puse în oper , de la data primirii ordinului de 
începere a lucr rii pân  la data semn rii procesului-verbal de recepţie a lucr rii. 
    10.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucr rilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în m sura permis  de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 
    a) confortul riveranilor; sau 
    b) c ile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi c ilor publice sau private care deservesc 
propriet ţile aflate în posesia achizitorului sau a oric rei alte persoane. 
    (2) Executantul va desp gubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
leg tur  cu obligaţia prev zut  la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
    10.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunic  cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
c tre traficul propriu sau al oric ruia dintre subcontractanţii s i; executantul va selecta traseele, va 
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza înc rc turile, în aşa fel încât traficul suplimentar 
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, s  fie limitat, în m sura în care este posibil, astfel încât s  nu produc  
deterior ri sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
    (2) În cazul în care se produc deterior ri sau distrugeri ale oric rui pod sau drum care comunic  
cu sau care se afl  pe traseul şantierului, datorit  transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a desp gubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
    10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucr rii, executantul are obligaţia: 
    i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
    ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
    iii) de a aduna şi îndep rta de pe şantier d râm turile, molozul sau lucr rile provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 
    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, pân  la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucr ri provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
    10.10 - Executantul se oblig  de a desp gubi achizitorul împotriva oric ror: 
    i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezult  din înc lcarea unor drepturi de proprietate intelectual  
(brevete, nume, m rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în leg tur  cu execuţia lucr rilor sau încorporate în acestea; şi 
    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natur , aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de înc lcare rezult  din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de c tre 
achizitor. 
    11. Obliga iile achizitorului 
    11.1 - La începerea lucr rilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucr rilor. 
    11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, f r  plat , dac  nu s-a 
convenit altfel, urm toarele: 
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    a) amplasamentul lucr rii, liber de orice sarcin ; 
    b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
    c) c ile de acces rutier şi racordurile de cale ferat ; 
    d) racordurile pentru utilit ţi (ap , gaz, energie, canalizare etc.), pân  la limita amplasamentului 
şantierului. 
    (2) Costurile pentru consumul de utilit ţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
m surat se suport  de c tre executant. 
    11.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi m sura lucr rile care devin ascunse în cel mult 5 
zile de la notificarea executantului. 
    11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oric ror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livr rile sale. 
    12. Sanc iuni pentru neîndeplinirea culpabil  a obliga iilor 
    12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiv , executantul nu reuşeşte s -şi îndeplineasc  
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndrept ţit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalit ţi, o sum  echivalent  cu o cot  procentual  de 0,1% din valoarea lucr rii 
neexecutate din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, pân  la îndeplinirea efectiv  a 
obligaţiilor. 
    12.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreaz  facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a pl ti, ca penalit ţi, o sum  echivalent  cu o cot  
procentual  de 0,1% din plata neefectuat  la termen, pentru fiecare zi de întârziere, pân  la 
îndeplinirea efectiv  a obligaţiilor. 
    12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de c tre una dintre p rţi, în mod 
culpabil şi repetat, d  dreptul p rţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
    12.4 - Achizitorul îşi rezerv  dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scris  
adresat  executantului, f r  nicio compensaţie, dac  acesta din urm  d  faliment, cu condiţia ca 
aceast  renunţare s  nu prejudicieze sau s  afecteze dreptul la acţiune sau desp gubire pentru 
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz toare pentru 
partea din contract executat  pân  la data denunţ rii unilaterale a contractului. 
    Clauze specifice 
    13. Garan ia de bun  execu ie a contractului 
    13.1 - Executantul se oblig  s  constituie garanţia de bun  execuţie a contractului în cuantum de 
10% din preţul contractului, f r  TVA, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului. 

Garanţia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modific rile şi 
complet rile ulterioare.  

    13.2 - Achizitorul se oblig  s  elibereze garanţia pentru participare şi s  emit  ordinul de începere 
a contractului numai dup  ce executantul a f cut dovada constituirii garanţiei de bun  execuţie. 
    13.3 - Achizitorul are dreptul de a retine sume din garanţia de bun  execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dac  executantul nu îşi execut , execut  cu întârziere sau execut  
necorespunz tor obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior retinerilor din garanţia de 
bun  execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodat  
obligaţiile care nu au fost respectate. În cazul execut rii garanţiei de bun  execuţie, parţial sau total, 
prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia raportat la restul r mas de executat 
   13.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform art. 42, alin. (4) din HG 
nr. 395/2016. 
   13.5 - În cazul creşterii valorii contractului, prestatorul are obligaţia de a modifica corespunz tor 
garanţia de bun  execuţie a contractului, în termen de maxim 5 zile de la semnarea actului adiţional. 
 

   14. Începerea şi execu ia lucr rilor 

    14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucr rile în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Termenul este de 2 zile de la emiterea 
ordinului de începere a execuţiei. 
            (2) Executantul trebuie s  notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucr ri 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucr rilor. 
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    14.2 - (1) Lucr rile trebuie s  se deruleze conform graficului general de execuţie şi s  fie 
terminate la data stabilit . Datele intermediare, prev zute în graficele de execuţie, se consider  date 
contractuale. 
   (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup  semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alc tuit în ordinea tehnologic  de execuţie. În cazul în care, dup  opinia 
achizitorului, pe parcurs, desf şurarea lucr rilor nu concord  cu graficul general de execuţie a 
lucr rilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea termin rii 
lucr rilor la data prev zut  în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre 
îndatoririle asumate prin contract. 
    (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucr rilor, terminarea preg tirilor sau dac  nu 
îşi îndeplineşte îndatoririle prev zute la pct. 14.1 alin. (2), achizitorul este îndrept ţit s -i fixeze 
executantului un termen pân  la care activitatea s  intre în normal şi s  îl avertizeze c , în cazul 
neconform rii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
    14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desf şurarea execuţiei lucr rilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. P rţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dac  
este cazul, alt  persoan  fizic  sau juridic  atestat  potrivit legii, din partea achizitorului. 
    (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
munc , în ateliere, depozite şi oriunde îşi desf şoar  activit ţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucr rilor ascunse. 
    14.4 - (1) Materialele trebuie s  fie de calitatea prev zut  în documentaţia de execuţie; 
verific rile şi test rile materialelor folosite la execuţia lucr rilor, precum şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
    (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, m surarea şi testarea lucr rilor. Costul probelor şi încerc rilor, inclusiv manopera 
aferent  acestora, revin executantului. 
    (3) Probele neprev zute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucr ri sau materiale 
puse în oper  vor fi suportate de executant dac  se dovedeşte c  materialele nu sunt corespunz toare 
calitativ sau c  manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
    14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucr rile care devin ascunse, f r  aprobarea 
achizitorului. 
    (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucr ri, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi m surate. 
    (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau p rţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface aceast  parte sau p rţi de lucrare, dac  este cazul. 
    (4) În cazul în care se constat  c  lucr rile sunt de calitate corespunz toare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 
suportate de c tre achizitor, iar în caz contrar, de c tre executant. 
    15. Întârzierea şi sistarea lucr rilor 
    15.1 - În cazul în care: 
    i) volumul sau natura lucr rilor neprev zute; sau 
    ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
    iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaz  executantului şi nu a survenit prin 
înc lcarea contractului de c tre acesta 
îndrept ţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucr rilor sau a oric rei 
p rţi a acestora, atunci, prin consultare, p rţile vor stabili: 
    (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
    (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad uga la preţul contractului. 
    15.2 - F r  a prejudicia dreptul executantului prev zut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista 
lucr rile sau de a diminua ritmul execuţiei dac  achizitorul nu pl teşte în termen de 28 de zile de la 
expirarea termenului prev zut la clauza 18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt 
achizitorului. 
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    16. Finalizarea lucr rilor 
    16.1 - Ansamblul lucr rilor sau, dac  este cazul, oricare parte a lor, prev zut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculeaz  de la data începerii lucr rilor. 
    16.2 - (1) La finalizarea lucr rilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului c  
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
    (2) Pe baza situaţiilor de lucr ri executate confirmate şi a constat rilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dac  sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 
care se constat  c  sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. Dup  constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nou  solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
    16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglement rile în vigoare. În 
funcţie de constat rile f cute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
    16.4 - Recepţia se poate face şi pentru p rţi ale lucr rii, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional. 
    17. Perioada de garan ie acordat  lucr rilor 
    17.1 - Perioada de garanţie este de 12  luni de la data finaliz rii lucr rilor. 
    17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 
de a executa toate lucr rile de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a 
c ror cauz  este nerespectarea clauzelor contractuale. 
    (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activit ţile prev zute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorit : 
    i) utiliz rii de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
    ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de c tre executant a oric reia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 
    (3) În cazul în care defecţiunile nu se datoreaz  executantului, lucr rile fiind executate de c tre 
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi pl tit ca lucr ri 
suplimentare. 
    17.3 - În cazul în care executantul nu execut  lucr rile prev zute la clauza 17.2 alin. (2), 
achizitorul este îndrept ţit s  angajeze şi s  pl teasc  alte persoane care s  le execute. Cheltuielile 
aferente acestor lucr ri vor fi recuperate de c tre achizitor de la executant sau reţinute din sumele 
cuvenite acestuia. 
    18. Modalit i de plat  
    18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata c tre executant în termenul convenit de la 
comunicarea facturii de c tre acesta, respectiv în termen de maxim 30 zile de la data depunerii ei. 
    18.2 - Dac  achizitorul nu onoreaz  facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucr rilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei. Executantul poate solicita, justificat, ca penalit ţi, o sum  echivalent  cu o cot  
procentual  de 0,1% din plata neefectuat  pe zi de întârziere. Imediat ce achizitorul îşi onoreaz  
restanţa, executantul va relua executarea lucr rilor în cel mai scurt timp posibil. 
    18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dup  verificarea şi acceptarea situaţiei de plat  
definitive de c tre achizitor. Dac  verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorit  unor eventuale litigii, contravaloarea lucr rilor care nu sunt în litigiu va fi pl tit  imediat. 
    18.4- Contractul nu va fi considerat terminat pân  când procesul-verbal de recepţie final  nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirm  c  lucr rile au fost executate conform contractului. 
Recepţia final  va fi efectuat  conform prevederilor legale, dup  expirarea perioadei de garanţie. 
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucr rile executate nu va fi condiţionat  de 
eliberarea certificatului de recepţie final . 
    19. Ajustarea pre ului contractului 
    19.1 - Pentru lucr rile executate, pl ţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiar , anex  la contract. 
    19.2 - Preţul contractului NU se ajusteaz . 
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    20. Asigur ri 
    20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucr rilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea ap rea privind lucr rile executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi s  verifice, s  
testeze sau s  recepţioneze lucr rile, precum şi daunele sau prejudiciile aduse c tre terţe persoane 
fizice sau juridice. 
    (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportat  de c tre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 
    (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
    (4) Executantul are obligaţia de a se asigura c  subantreprenorii au încheiat asigur ri pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s  prezinte achizitorului, la cerere, 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
    20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii pl tibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
    21. Amendamente 
    21.1 - P rţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaz  
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prev zute la data încheierii 
contractului. 
    22. Subcontractan i 
    22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
    22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
    (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
    22.3 - (1) Executantul este pe deplin r spunz tor faţ  de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin r spunz tor faţ  de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
    (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dac  aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
    22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac  acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi 
notificat  achizitorului. 
    23. For a major  
    23.1 - Forţa major  este constatat  de o autoritate competent . 
    23.2 - Forţa major  exonereaz  p rţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toat  perioada în care aceasta acţioneaz . 
    23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendat  în perioada de acţiune a forţei majore, dar f r  a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p rţilor pân  la apariţia acesteia. 
    23.4 - Partea contractant  care invoc  forţa major  are obligaţia de a notifica celeilalte p rţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi s  ia orice m suri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limit rii consecinţelor. 
    23.5 - Dac  forţa major  acţioneaz  sau se estimeaz  c  va acţiona o perioad  mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul s  notifice celeilalte p rţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
f r  ca vreuna din p rţi s  poat  pretinde celeilalte daune-interese. 
    24. Solu ionarea litigiilor 
    24.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil , 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau disput  care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg tur  
cu îndeplinirea contractului. 
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    24.2 - Dac , dup  15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc s  
rezolve în mod amiabil o divergenţ  contractual , fiecare poate solicita ca disputa s  se soluţioneze 
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de c tre instanţele judec toreşti 
din România. 
    25. Limba care guverneaz  contractul 
    25.1 - Limba care guverneaz  contractul este limba român . 
    26. Comunic ri 
    26.1 - (1) Orice comunicare între p rţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s  
fie transmis  în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
    26.2 - Comunic rile între p rţi se pot face şi prin telefon, telegram , telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirm rii în scris a primirii comunic rii. 
    27. Legea aplicabil  contractului 
    27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
    P rţile au înţeles s  încheie ast zi, _______________, prezentul contract în dou  exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 
                        Achizitor,                                                                                 Contractant, 

          ORAŞUL OCNA MUREŞ                                                     
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