




penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una 
din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din 
contract; 

garanţia de participare - garanţia care se constituie de către ofeitant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual compo1tament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la 
încheierea contractului de achiziţie publică; 

garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului; 
perioada de garanţie acordată lucrărilor - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor 

si data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării pe 
cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementărilor 
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalaţii, subansamble, etc. necorespunzătoare; 

forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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; 

act adiţional - document prin care se pot modifica tennenii şi condiţiile contractului; 
conflict de interese - orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opmie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta 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 restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi. 

salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului; 

subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite pă11i 

ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract 
răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

probe - toate încercările şi determinările dispuse de achizitor sau împuterniciţii acestuia ori de câte ori este 
necesar sau dacă există suspiciuni în privinţa calităţii materialelor sau a calităţii lucrărilor executate; 

PCCVl - plan control calitate, verificări şi încercări; 
zi - zi calendaristică; an - 365 zile; 

condiţie climaterică excepţional de nefavorabilă - se va considera acea condiţie climaterică care nu face 
obiectul condiţiei normale sau a codului galben pentru perioada şi zona de referinţă definit prin legislaţia în vigoare şi/sau 
instituit de autorităţile competente. 

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

plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo 
unde acest lucru este pennis de context. 

3.2. Termenul „zi'' sau „zile'' sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4. Obiectul si pretul co11tractului
4.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă achiziţia publică: Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii

"AMENAJARE PARCARE ÎN LOCUL BATERIILOR DE GARAJE ETAPA I - STR. MIORIŢEI - STRADA 
BRADULUI - STRADA TIPOGRAFILOR", denumită în continuare Lucrări, pe care executantul se obligă să le execute 
în confonnitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale 
şi de calitate în vigoare şi conform cerinţelor din Caietul de Sarcini precum şi a celorlalte anexe ale contractului. 
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