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Contract de lucrări 

nr. ______ din _________ 
 
 
 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi H.G. nr.395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publica din Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de 

lucrări, 

între: 

 

_________________, cu sediul în _________,  ______________________, județul 
Galați, telefon/fax _________, email_______________  cod fiscal 
____________________cont trezorerie __________________________  reprezentată prin 
_________________ , în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

 

S.C. ____________________ S.R.L. cu sediul în ________________, Strada 
______________, județul _____________, număr de înmatriculare ______________, cod 
fiscal _____________, cont ___________________ deschis la _____________,  telefon: 
_______________, email:________________  reprezentată prin _________________ având 
funcţia de Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  

b. Achizitor ( beneficiar) şi executant - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite 

în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 

d. cerințele achizitorului – caietul de sarcini și orice alte cerințe sau instrucțiuni emise de 

achizitor pe toată durata contractului;  

e. ordin – orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către executant privind 

execuția lucrărilor. 

f. Amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea. 

g. Utilajele executantului – aparatele, mașinile, vehiculele și alte asemenea necesare 

pentru execuția, terminarea și remedierea oricăror defecțiuni. 

h. Recepția la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a 

lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independent, care poate fi utilizată 

separat. 

i. Recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție. 

j. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – documentul întocmit și semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, de către comisia de recepție numită de către achizitor, la cererea 

reprezentantului autorizat al acestuia. 

k. Proces verbal de receptie finală - documentul întocmit și semnat în conformitate cu 

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de 

către comisia de recepție numită de către achizitor. 
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l. Penalitate contractuală – despăgubire stabilită în contractul de execuție lucrări ca fiind 

plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 

sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract. 

m. Garanția de bună execuție – garanția se constituie de către executant în scopul 

asigurării autorității contractante de îndeplinirea calitativă și cantitativă a lucrărilor în 

perioada convenită în contract.  

n. Perioada de garanție a lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data recepției la 

terminarea lucrărilor și data recepției finale, durată care se stabilește prin contract. 

o. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 

şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

p.  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

q. conflict de interese înseamnă orice eveniment influențând capacitatea executantului de 

a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, 

în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public 

general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict 

cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt de 

asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub 

autoritatea și controlul executantului; 

 

3. Interpretare 

 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului  

 

4.1. - Executantul se obligă să execute: ”____________________” conform 

DA__________din _______________, cod CPV ____________________, în perioada  

convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.  

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract 

pentru execuția lucrărilor.  

 

5.  Preţul contractului și modalități de plată 

 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 

este de _______________ , la care se adaugă ______________ lei TVA. 

5.2. Plata se va achita de catre achizitor (beneficiar) prin ordin de plată în contul executantului 

indicat de acesta în datele din preambulul contractului. 
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5.3 Plățile se vor face după confirmarea situațiilor de plată de către reprezentantul 

Achizitorului. Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor executate se efectuează 

de către achizitor cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă.  

5.4 Documentele ce se întocmesc în vederea decontării lucrărilor contractate pentru fiecare tip 

de activitate executată sunt factura fiscală și procesul verbal la terminarea lucrărilor. 

5.5 Factura se poate comunica achizitorului prin poștă cu confirmare de primire sau prin 

delegat direct la sediul menționat la art. 1 din contract, numai după confirmarea situațiilor de 

lucrări și semnarea procesului verbal la recepție a lucrărilor. 

5.6 Data scadentă a obligației de plată este de 30 de zile de la data înregistrării facturii de 

către achizitor. 

5.7 Executantul este direct răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în 

facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, 

aferente acestora. 

5.8 Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale prezentului 

contract, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată dacă achizitorul 

sesizează nereguli și returnează facturile în original, înainte de expirarea termenului scadent 

de plată. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi 

prezentate cu datele corecte. 

5.9 Achizitorul va înștiința în scris executantul cu privire la sumele constatate ca fiind încasate 

în plus, precum și despre foloasele necuvenite aferente acestora, anexând calculul sumelor în 

cauză. 

5.10 Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar executantul să solicite, plăți în avans. 

 

6. Durata contractului 

6.1.  Durata contractului este de  ____________ de la momentul emiterii ordinului de începere 

a lucrărilor. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor 

asumate de către ambele părți. 

 

7. Aplicabilitate  

 

7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. 

7.2 Durata de execuție începe  de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor ce fac 

obiectul prezentului contract. 

7.3 În situația sistării lucrărilor din motive neimputabile părților contractante, durata de execuție 

se decalează în mod corespunzător. 

 

8. Documentele contractului 

 

8.1. Documentele contractului sunt: 

- Acte adiționale încheiate între părți în perioada derulării contractului, dacă va fi cazul. 

 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului 

 

9.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute în contract la standardele şi 

performanţele necesare pentru realizarea acestora, în conformitate cu legislația specifică în 

vigoare.  

9.2 Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrărilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
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definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Totodată, este 

răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

9.3 Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pentru 

efectuarea verificărilor la fața locului cu privire la desfășurarea activităților legate de 

îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.  

9.4. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute în contract cu operativitate, în mod 

complet, conform termenelor convenite, utilizînd toate resursele umane si tehnologice la 

paramentrii reali.  

9.5. Executantul se obligă să înscrie pe facturile depuse la sediul achizitorului în vederea 

decontării numărul contractului în baza căruia au fost emise.  

9.6. În cazul în care lucrările executate în baza contractului nu corespund standardelor de 

calitate solicitate de achizitor și/sau prevăzute de lege, executantul se obligă să asigure 

refacerea lor astfel încât acestea să respecte standardele menționate anterior, fără alte 

cheltuieli pentru autoritatea contractantă.  

9.7. Executantul are obligația să organizeze, să conducă și să controleze activitatea 

personalului afectat executării prezentului contract. 

9.8 Executantul are obligația de a respecta normele de protecția muncii, de prevenire și 

stingere a  incendiilor. 

9.9 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu lucrările executate, şi 

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

 

10.1. - Achizitorul se obligă să: 

- furnizeze toate datele și informațiile solicitate de executant, necesare pentru realizarea 

lucrărilor contractate; 

- își asume răspunderea pentru corectitudinea și exactitatea datelor și documentelor furnizate, 

precum și pentru orice eroare sau inadvertență ce ar putea apărea în cadrul acestora;  

- recepţioneze lucrările executate care fac obiectul prezentului contract.  

10.2. – Achizitorul se obligă să platească către executant contravaloarea lucrărilor executate. 

10.3. – Achizitorul va nominaliza un reprezentant care va avea obligația de a urmări 

executarea lucrărilor. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

 

11.1 În cazul în care executantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract 

sau le îndeplinește necorespunzător, atunci beneficiarul are dreptul de a percepe dobânda 

legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin. (2^1) din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda 

se aplică la valoarea lucrărilor neexecutate sau executate necorespunzător pentru fiecare zi 

de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
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11.2 În cazul în care beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 

facturii în termenul prevăzut la art.5, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 

penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din 

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia 

şi autorităţi contractante, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât 

valoarea contractului. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil și repetat, dădreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 

a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 – Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 

ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 

pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

12. Rezilierea și încetarea contractului 

 

12.1 Orice parte interesată are dreptul să solicite rezilierea contractului în cazul neîndeplinirii 

obligațiilor asumate, numai în condițiile notificării prealabile, cu respectarea prevederilor 

legale. 

12.2 Rezilierea poate interveni numai în următoarele cazuri: 

a) una dintre părți intră în procedura de insolvențăîn condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenței. Părțile au obligația de a notifica celeilalte părți intervenirea unei 

astfel de situații. În cazul în care una din părți intră în procedura de faliment conform art. 107 și 

următoarele din Legea nr. 85/2006, rezilierea intervine de drept fără nicio altă formalitate 

prealabil, de la data pronunțării hotărârii judecătorului sindic. 

b) Executantul declară că nu are capacitatea de a executa lucrările contractate, de la data 

comunicării acestui fapt sau de la data constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 

15 zile de când executantul nu a mai executat cel puțin una din obligațiile contractate. 

c) La cererea părții interesate, în condițiile legii. 

 
Clauze specifice 

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 
de 10% din pretul contractului fara TVA. 
13.2. Conform art. 39 alin. 3 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica din Legea nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, “Garanţia de bună execuţie se constituie în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publica”. 
13.3. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 
devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicându-se corespunzător. 
13.4. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă 
să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire.  
13.5. În cazul prevăzut la pct. 13.4., contractantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.  
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13.6. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie 
public sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are 
obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la pct. 13.5., la 
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.  
13.7. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis 
potrivit pct. 13.5. și 13.6. nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie 
publică/ contractului subsecvent, fără TVA.  
13.8. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, 
autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la pct. 13.5. și 
13.6. prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul 
subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre 
destinaţia lui.  
13.9. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut 
la pct. 13.6. pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii 
contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului 
la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de 
bună execuţie.  
13.10. Contul de disponibil prevăzut la pct. 13.5. și 13.6. este purtător de dobândă în favoarea 
contractantului. 
13.11. - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
13.12. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
13.13. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;  
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 
13.14. - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 
 
14. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
 
14.1 Perioada de garanție acordată lucrărilor este de ________. 
14.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la data 
recepției finale. 
14.3 În perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de către 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție, remediere a viciilor și a altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
14.4 Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevazute la art. 14.3, pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare din cauza: 
a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; 
b) un viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a 
lucrărilor; 
c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 
 

15. Alte resposabilităţi ale executantului 

 

15.1. Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu devizul de ofertă și  cu 

legislatia in vigoare. 
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15.2. Pe parcursul executării lucrărilor, executantul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în 

mod abuziv confortul riveranilor și a căilor publice sau private care deservesc proprietățile 

aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.  

 

16. Recepţie şi verificări  

 

16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din devizele de ofertă.  

16.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantului, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

16.3 Recepția lucrărilor se face de către persoanele desemnate de către achizitor; lucrările 

executate se consemnează în documentele primare completate de reprezentanții achizitorului, 

realitatea informațiilor înscrise certificându-se cu semnătura acestora. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

 

17.1. Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de 

la semnarea contractului.  

17.2.  Lucrările executate în baza contractului sau, trebuie finalizate în termenul convenit de 

părţi, termen care se calculează de la data menționată în ordinul scris emis de către achizitor. 

17.3  În cazul în care survin orice motive de întârziere, ce nu se datorează executantului, sau 

alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, îndreptăţesc executantul să solicite 

prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor, atunci parţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de execuție şi vor semna un act adiţional. . 

17.4.  În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi executantului.  

17.5. Partile pot conveni sistarea contractului prin acordul lor. 

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1. – Pe parcursul îndeplinirii contractului preţul rămâne ferm și nu se ajustează. Prețul 

contractului este asumat și aprobat de către ordonatorul principal de credite. 

 

19. Amendamente  

19.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care 

nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

20. Cesiunea  

 

20.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

20.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 

alte obligaţii asumate prin contract.  

 

21. Forţa majoră 

 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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21.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

21.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

22. Caracterul confidențial al contractului  

 

22.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

 de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

 de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale 

22.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

 informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă; sau 

 informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

 partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

22.3 Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor 

şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes 

public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.  

 

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

23.1.Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza 

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 /2016, precum și cu respectarea 

legislației naționale în materie, în scopul implementării, monitorizării, realizării obiectivului 

contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 

23.2. Executantul colectează și prelucrează datele personale ale Achizitorului în conformitate 

cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a 

acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și 

împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 

23.3. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea 

executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresa, număr de 

telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar) 

23.4. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, 

vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe 

perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru 

care s-a perfectat prezentul contract. 
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23.5. Datele personale ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi 

comunicate de executant instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin 

acestuia.  

23.6. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului în alte 

scopuri decât cele prevăzute la art. 23.4., executantul va informa achizitorul și îi va solicita 

acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare 

23.7. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, protrivit propriilor 

atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 

securitate a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare 

sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

23.8. Părțile contractuale vor asigura protrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 

toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 

disponibilității datelor cu caracter personal. 

23.9. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 

securității prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de 

urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform 

obligațiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016. 

23.10. Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 

personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar 

al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de 

prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului 

persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi 

solicitate de către ANSPDCP.  

23.11. Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către executant pe întreaga 

perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu 

prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 

 

24. Soluţionarea litigiilor 

 

24.1. - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legatură cu îndeplinirea contractului. 

24.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.  

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicări 

 

26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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27. Legea aplicabilă contractului 

 

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

28. Dispoziții finale 

 

28.1 Prezentul contract a fost încheiat azi  _______________ în 2 doua exemplare, un 

exemplar pentru Executant şi unul pentru Achizitor, cu aceeași valoare juridică. 

 

 

 

ACHIZITOR, EXECUTANT 

  

  

  

 
 
 
 


