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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Lucrări de ignifugare lemn - șarpantă 
Nr. ……………./…………… 

   
 1. Părţile contractante 
  În temeiul art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a art. 
43 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul  contract de achiziţie, 
 

Autoritatea contractantă MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ, cu sediul în Sinaia, str. Peleşului 
nr. 2, jud. Prahova, cod poştal 106100, telefon: 0244/310918; 0244/312184, fax: 0244/312416, cod 
fiscal RO 2842935, cont trezorerie ………………………………………………………………., 
deschis la Trezoreria Buşteni, reprezentată legal prin  Manager – dr. Narcis-Dorin ION şi prin 
contabil şef interimar – ec. Daniela COSTACHE, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
…………………………….., cu sediul social în ……………………………., str. 

………………………, Jud. …………………………….,  C.U.I: ………………………….., Reg. 
Com …………………………, email ……………………….., fax: …………………….., tel.  
……………………………., cont bancar ........................................... deschis la 
.............................................,  reprezentată prin ……………………………………., în calitate de 
executant. 
 

2. Definţii 
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
b. achizitor şi executant - părţile 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, pentru 
executarea lucrărilor efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;  

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea – sediul Muzeului 
Național Peleș;  

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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;  

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
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3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.  

3.3. Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform 
următoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 
acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 
ore a ultimei zile a termenului; 
 c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau 
ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 
ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început 
să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie 
termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 
 d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 
duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
 e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în 
considerare. 
 3.4. Alte interpretări ale prezentului contract sunt supuse regulilor de drept în materie. 
 
 4. Obiectul și prețul contractului  

4.1. Executantul se obligă să execute Lucrări de ignifugare lemn - șarpantă, cod CPV 
45343100-4 a materialelor combustibile (lemn de brad) din care este alcătuită șarpanta învelitorii 
aferente Castelului Peleș, Castelului Pelișor și Căsuța Poartă (clădiri de importanță națională, 
clasate monumente istorice) pentru o suprafață totală de 7.334 mp, detaliată astfel: 

- Castel Peleș - 5.475 mp 
- Castel Pelișor - 1.695 mp 
- Căsuță Poartă - 164 mp 
 în perioada convenită conform ofertei şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

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

contractului de Lucrări de ignifugare lemn – șarpantă. 
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, 

plătibil executantului de către achizitor este de ………………….. lei exclusiv TVA, la care se 
adaugă TVA …………………. lei, respectiv ……………………….. lei inclusiv TVA, conform 
ofertei. 

4.4. Prețul final al lucrărilor executate va fi determinat prin evaluarea lucrărilor după cum 
urmează: 

a) suma finală datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare 
cantităţilor real executate, conform Contractului; 

b) se va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor, iar 
acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 10 [Obligaţiile achizitorului]. În cazul 
în care, cantităţile real executate depăşesc cantităţile prevăzute, cantităţile suplimentare vor fi plătite 
în conformitate cu prevederile clauzei 10 [Obligaţiile achizitorului]. 
 
 5. Durata contractului 
 5.1. Durata contractului începe la semnarea acestuia de către ambele părţi şi se termină după  
recepția lucrărilor efectuate și efectuarea plății, la care se adaugă perioada de garanție acordată 
lucrărilor. 

5.2. În termen de maxim 15 zile de la semnarea prezentului contract, contractantul va începe 
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execuția lucrărilor şi va continua execuţia lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri, în 
conformitate cu oferta depusă. 

 
6. Documentele contractului  

 6.1. Documentele contractului sunt: 
a. oferta contractantului nr. M.N.P. ………………………; 
b. documentația de atribuire 
c. acte adiționale, dacă există; 
d. alte anexe la contract, convenite de comun acord. 
 

 7. Executarea contractului  
 7.1. Contractul intră în vigoare începând cu data semnării prezentului contract. 
 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  
8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului.  

8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1., iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă 
din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, 
prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 8.1., de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice. 

 
 9. Obligaţiile principale ale executantului 

9.1. Executantul se obligă să execute și să finalizeze Lucrările de ignifugare lemn – 
șarpantă, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în termenul de execuție 
precizat în oferta sa. 

9.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de şi pentru contract. 

(3) La execuția lucrărilor vor respecta următoarele: 
- lucrările de ignifugare vor fi executate ]n timpul programului de lucru al Muzeului 

Național Peleș, respectiv 09.00 - 17.00, de personal instruit şi atestat în acest scop, având certificat 
de competenţă în termen de valabilitate; 

- lucrările se desfăşoară cu respectarea strictă a instrucţiunilor de utilizare elaborate de 
producător (tehnologie de aplicare, consumul specific, s.a.), pe suprafeţe curăţate şi chituite 
conform  - Normativul C58 - 96; 

- lucrările de ignifugare se execută în spaţii închise, la temperatura de minim + 10°C, 
umiditatea materialului înainte de ignifugare nu va depăşi 18%; 

- aplicarea produsului ignifug se face pe suprafaţă conform prevederilor din STAS 9302/4, 
prin pensulare sau prin pulverizare (după cum este indicat de producător); 

9.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
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respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
9.4. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să 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 prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. 

9.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) dacă este cazul, de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de 
către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.6. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data începerii executării 
lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

9.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din 
sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.8. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile de acces ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va 
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, 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, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului.  

9.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, 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, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
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orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.10. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
lucrărilor, ivite într-un interval de 3 ani de la recepţia lucrării. 

9.11. 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.), sau cele legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

9.12. (1) Contractantul se obligă să respecte reglementările obligaţiile relevante din 
domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, și după caz, standardele internaţionale agreate 
cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, 
eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării 
forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor. Totodată este răspunzator atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor utilizate, de riscurile de accidentare şi/sau îmbolnavire profesională, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului, în conformitate cu prevederile 
normelor legale în vigoare privind protecţia muncii, a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnavire 
profesională pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. 

(2) La prepararea şi aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile şi măsurile 
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii prevăzute în standardele de 
firma sau normele interne, precum şi Normele republicane de protecția muncii. 

(3) Pe timpul lucrărilor de ignifugare se vor avea în vedere şi următoarele măsuri generale: 
a. La prepararea şi aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se vor utiliza ochelari de 

protecţie pentru a feri ochii de atingerea vătămătoare cu stropi de soluţie, care pot avea un caracter 
puternic alcalin; 

b. Pe timpul lucrului se va folosi îmbrăcăminte de protecţie, cizme şi mănuşi de cauciuc; 
c. După terminarea lucrului se vor spăla mâinile şi apoi se vor unge cu o alifie protectoare 

(de exemplu pe bază de lanolină); 
d. Legăturile furtunului la compresor vor fi etanşe, executate conform normelor tehnice. 
(4) Executanţii lucrărilor de ignifugare, inclusiv pregătirea soluţiilor de ignifugare vor 

respecta normele specifice de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor corespunzătoare condiţiilor 
şi locului unde se desfăşoară aceste activităţi. 

 9.13. Substanţa ignifugă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
- pentru ignifugarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile este obligatorie 

utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri, cu agrement tehnic;  
- produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Mediului, asupra toxicităţii; 
- produsul ignifug trebuie să fie neinflamabil, să se încadreze în clasa de inflamabilitate CO; 
- produsul ignifug trebuie să îngreuneze aprinderea, să reducă viteza de ardere şi cea de 

propagare a flăcărilor pe suprafaţa protejată, modificând clasa de combustibilitate a materialului 
protejat, de la C4 (uşor inflamabil) la C2 (dificile inflamabil); 

- să aibă o aderență bună la suprafaţa pe care se aplică, asigurând o protecţie eficace 
ignifugă, cât şi insectofungicidă; 

- produsul va fi aplicat strict în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în straturile 
stabilite, respectând intervalul de timp de uscare şi consumul specific pe unitatea de suprafaţă; 

- substanţa ignifugă va fi însoţită de certificatul de calitate, instrucţiuni de aplicare, aviz de 
însoţire a mărfii; 

- condiţiile de livrare, transport, recepţie şi păstrare a produsului ignifug vor respecta 
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pervederile din - Normativul C58 -96, Ordinul N24 / N / 1996 privind “Siguranţa la foc. Norme 
tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în 
construcţii“. 
 
 10. Obligaţiile achizitorului  

10.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 
finalizarea şi întreţinerea Lucrările de ignifugare lemn – șarpantă, pe baza facturii originale și a 
procesul verbal de recepție semnat fără observații de ambele părți, în termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la recepție. 

10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-
a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 

10.3. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului. 

10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

10.5. Achizitorul va fi responsabil pentru orice pagubă adusă echipamentului executantului 
şi care nu se datorează neglijenţei executantului. 

 
 11. Penalităţi, daune interese  

11.1. Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi 
îndeplineşte, total sau parţial, obligaţiile asumate şi la termenele stabilite în contract. 

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobândă penalizatoare 
egală cu 0,06% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dobândă 
aplicată la valoarea contractului fără TVA, diminuată cu contravaloarea fără TVA a lucrărilor care 
au fost recepţionate de către achizitor fără obiecţiuni.  

11.3. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile emise de 
executant, atunci acesta din urmă are dreptul de a solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,06% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor, penalităţi aplicate la valoarea fără TVA a plăţilor neefectuate.  

11.4. Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract. 

11.5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără orice 
altă formalitate prealabilă, precum şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile dreptului 
comun. 

 
12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
12.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termenul prevăzut la art. 5.2. 

  (2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin. (2) și alin. (3), achizitorul este îndreptăţit 
să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, 
în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

12.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 
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(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

12.3. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

12.4. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori lucrările sunt 
finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor 
fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

12.5. În cazul în care:  
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

12.6. Execuția lucrărilor se va finaliza în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 

12.7. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de 
recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 
care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

12.8. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

12.9. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.  

12.10. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 

(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către executant, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de 
execuție, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de execuție şi vor semna un act 
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adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost acestea 
prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului. 

12.11. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă termenul de 
execuție, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru achizitorului, în termen de 5 zile, înainte de 
data de finalizare asumată. Modificarea datei de finalizare asumate se face cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 

12.12. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
executantului.  

12.13. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 
publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a 
denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 
următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată 
printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

12.14. Recepţionarea si controlul lucrărilor de ignifugare (cf. normativului C58-96) 
Calitatea şi recepţionarea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin buletine de 

încercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare (STAS 652); 
Epruvetele pentru încercări se vor pregăti şi vor avea caracteristicile prevăzute în standardele 

de metodă. Pregătirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrării, 
concomitent şi în aceleaşi condiţii cu cele utilizate în obiectivul protejat, conform cap. III, subcap. 
3.8 din Normativ C58 - 96. 

Confecţionarea epruvetelor şi costurile încercărilor de laborator se suportă de către 
executant. 

Epruvetele se ambalează, in prezenta reprezentantului beneficiarului, fără a se deteriora 
stratul ignifug, se sigilează și se etichetează. 

Pe eticheta se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului 
ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicării, modul de aplicare, denumirea executantului.  

Epruvetele vor fi însoţite de un proces verbal de recepţie provizorie din care să rezulte că 
acestea au fost pregătite de către executant în prezența beneficiarului, precum și de documentaţia 
privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expediţie de la producător pentru întreaga 
cantitate de produs).  

Laboratorul care execută încercările va elibera buletin de încercare conform standardului de 
metoda.  

12.15. Documente solicitate ce vor prezenta la recepția lucrărilor: 
- buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare 

(STAS 652) 
- documentaţia privind produsul utilizat - certificat de calitate, aviz de expediţie de la 

producător pentru întreaga cantitate de produs, facturile de achiziție a materialelor utilizate 
- proces verbal de recepţie provizorie 
 
13. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
13.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor este de 3 ANI. 
13.2. (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe 



 

 9 

cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 

13.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 12.7., achizitorul 
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 
acestuia. 

 
 14. Cesiunea 
 14.1. Contractantul se obligă să nu transfere obligaţiile asumate prin contract.  
 14.2. Cesiunea nu va exonera contractantul de nici o responsabilitate privind oricare dintre 
obligaţiile asumate prin contract. 
 

15. Conflictul de Interese 
 15.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie 
care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese 
pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de 
naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. 
Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris 
Achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia. 
 15.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi 
poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Contractantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie 
care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo 
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 
 15.3. Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa 
ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În 
cazul în care contractantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia 
de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va 
putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractului. 
 
 16. Forţa majoră  
 16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
 16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
 16.3. 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.  
 16.4. 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.  
 16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
 
 17. Soluţionarea litigiilor  
 17.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
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directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
 17.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti competente din România.  
 
 18. Comunicări 
 18.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.  
 18.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării primirii comunicării.  
 
 19. Dispoziţii finale 
 19.1. Părţile se obligă să anunţe în termen de 5 zile orice modificare a formei juridice de 
organizare, a denumirii şi a sediului societăţii, a contului de decontare şi a băncii, să anunţe starea 
de insolvabilitate prevazută de legislaţia în vigoare, precum şi situaţiile în care este supus 
supravegherii financiare sau executării silite potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală. 
 19.2. Prezentul contract poate fi reziliat la cererea justificată a uneia dintre părţi, prin 
notificare prealabilă transmisă cu cel putin 10 zile înainte de data rezilierii. Rezilierea totală sau 
parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
 

Prezentul contract a fost încheiat şi semnat azi …………………., în două exemplare 
originale. 
                     
     
                   Achizitor,                                                            Executant, 
 
 

MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ                              
 
 Manager,               
 dr. Narcis-Dorin ION                                                        
                 
 
 
 Contabil Şef, 
 ec. Daniela Costache                                  
                      
 
 
 Serviciu Achiziţii Publice-Administrativ, 
 Șef serviciu ing. Nicoleta POPESCU 
             
 
 
 Aviz Compartimentul Juridic 
 cons. jr. Marius BRATOSIN 
 
 
 Viza CFP 
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