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ACORD CONTRACTUAL  
PROIECTARE ŞI EXECUŢIE  

PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PE DN 21 KM 105+500 
 
 

Prezentul Acord Contractual se încheie între: 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoană 
juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, 010873, România, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut 
fiscal RO, cont bancar cod IBAN RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercială Română 
- Sucursala Unirii, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.), cu sediul în Municipiul  
Constanța,  strada Prelungirea  Traian,  fără  număr,  județul  Constanța,  telefon: +40 241 581 147, 
+40 241 581 540, fax: +40 241 584 371, e-mail: net@drdpct.ro, înregistrată la Oficiul Național al Registrului 
Comerțului prin Încheierea de Ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, 
J40/552/15.01.2004, având cont bancar cod IBAN RO54 RNCB 0114 0320 4585 0001, deschis la BCR 
Constanța, legal reprezentată prin domnul MARIN DIMA, (denumită în continuare "Beneficiar/Autoritate 
Contractantă"), pe de o parte, 
 
şi 
 ................................ , persoana juridică ............... cu sediul în ................. , înregistrată la ...................... , sub 
nr ............................ , .......................... , atribuit fiscal ................ , cont bancar nr ................................  deschis 
la ............................  - Sucursala ..................  , legal reprezentată prin ................. , (denumită în continuare 
"Antreprenor"), de cealaltă parte, 
(denumite în continuare "Părțile"), 
 
având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție publică nr ........................................ , ca Lucrările aferente contractului „Proiectare și Execuție 
Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500" (denumite în continuare "Lucrările") să fie proiectate și 
executate de către Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării și 
finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor, Părțile convin după cum 
urmează: 
 
1. În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile 
Contractuale la care se face referire în continuare. 
 
2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu 
orice Act Adițional și următoarele anexe: 

(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 
(b) Condițiile Speciale, 
(c) Condițiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 2 din HG nr. 

1/2018, 
(d) Cerințele Beneficiarului, 
(e) Graficul de Eșalonare a Plăților, 
(f) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract: 

- Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice); 
- Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor); 
- Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul); 
- Acordul de Asociere autentificat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un 
consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane); 
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- Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul); 
- Garanția de Bună Execuție; 
- Documentul Unic de Achiziții Europene depus ofertant/ofertant asociat şi, după caz, de 
subcontractanții și terții susținători declarați în ofertă, inclusiv eventualele revizuiri din perioada 
de evaluare a ofertelor; 
- Documente justificative prezentate în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, 
inclusiv eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor; 
- Formulare solicitate prin documentația de atribuire și prezentate în Oferta, inclusiv eventuale 
completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor; alte documente relevante; alte 
documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului. 

 
Actele Adiționale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. 
 
Toate clarificările/ completările/ modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea 
ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării ofertei fac parte 
din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire. În 
cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că anumite elemente ale Propunerii 
Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, prevalează 
prevederile din Cerințele Beneficiarului. 
În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică ordinea de precedență enunțată 
mai sus. 

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de către Beneficiar către Antreprenor după cum este 
menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, să execute și să finalizeze 
Lucrările aferente contractului „Proiectare și Execuție Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500" și 
să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu 
prevederile Contractului. 

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuția și finalizarea Lucrărilor 
și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de ........................................  Lei, fără TVA 
 ........................ (în litere), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate 
în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale și contractuale. 
 
5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul 
Contractual sunt următoarele: 
5.1 

REFERINŢA ELEMENT DATE CONTRACTUALE 

CLAUZA 1 - Definiţii 
b) Numele şi adresa Ofertantului 

(Antreprenorului) 
(se va completa de către Ofertant) 

c) Numele, 
adresa și  
reprezentantul Beneficiarului 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere SA, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri 
(D.R.D.P.), cu sediul în Municipiul  Constanța,  strada 
Prelungirea  Traian,  fără  număr,  județul  
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Constanța,  telefon: +40 241 581 147, +40 241 581 540, 
fax: +40 241 584 371, e-mail: net@drdpct.ro, 
reprezentată prin MARIN DIMA, în calitate de Director 
General Regional. 

s) Durata de Execuţie 360 de zile - Perioada de Proiectare care înseamnă 180 
de zile pentru predarea către Supervizor a Proiectului 
Tehnic de   Execuție și 180 de zile perioada combinată 
pentru aprobarea de către Beneficiar a Proiectului Tehnic 
de   Execuție și obținerea Autorizației de Construire; 
540 de zile - Perioada de Execuție care începe de la 
momentul obținerii Autorizației de Construire 

ww) Sector de lucrări Beneficiarul are posibilitatea să definească  sectoare  de  
lucrări în  cadrul Proiectului   pentru   Autorizarea   
Lucrărilor   de Construire în funcție de stadiul achiziției 
terenurilor necesare obținerii Autorizației / Autorizațiilor 
de Construire.                                                              

bbb) Numele şi adresa 
Supervizorului 

(se va completa de către Beneficiar, la momentul 
semnării contractului) sau 
dacă nu, se vor aplica prevederile Sub-clauzei 5.6 din 
Condiţiile Generale 

CLAUZA 2 - Limba Contractului 
2.1 Limba contractului Limba Română 
CLAUZA 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 
8.4 Perioada de studiere a 

Cerinţelor Beneficiarului 
30 zile de la Data de Începere 
pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice 
eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în 
Cerinţele Beneficiarului sau în reperele topografice sau 
sistemele de referinţă. 

CLAUZA 15 - Garanţie de Bună Execuţie 
5                                                                             5 
15.1 Valoarea Garanţiei de Bună 

Execuţie 
10% din Preţul Contractului, LEI fără TVA 

15.6 (a) Valoarea   Garantiei   de   
Buna Executie restituita dupa 
aprobarea Receptiei       la       
Terminarea Lucrarilor 

70% din Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie va fi 
restituită în termen de 14 zile de la data aprobării de către 
Beneficiar a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la aceea 
dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
apreciat de Beneficiar este minim; 
Restul de 30% din Valoarea Garanţiei de Bună 
Execuţie va fi restituit la expirarea Perioadei de Garanţie 
a Lucrărilor executate, condiţionat de aprobarea 
Procesului Verbal de Recepţie Finală de către Beneficiar, 
cu excepţia sumelor cerute de către Beneficiar până la 
acea dată şi care nu au fost reîntregite de către 
Antreprenor. 

CLAUZA 16 - Responsabilităţi şi Asigurări 
16.2.(b) 1. Limite de acoperire a asigurării 

pentru daune aduse terţilor 
10% din Pretul Contractului va fi limita minima a 
asigurarii profesionale de proiectare.  
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1.220.000 Euro (Echivalent în lei la cursul de schimb al 
pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat 
de BNR) Pentru pagubele materiale produse în unul şi 
acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor 
prejudiciate, cu numar nelimitat de cazuri. 
6.070.000 Euro (Echivalent în lei la cursul de schimb al 
pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat 
de BNR) Pentru vătămari corporale şi decese, inclusiv 
pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul 
şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor 
prejudiciate, cu numar nelimitat de cazuri. 

CLAUZA 17 - Programul de Execuţie 
17.6 Suma reţinută pentru întârzierea 

transmiterii Programului de 
Execuţie 

20.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii 
Programului de Execuţie sau a Programului de Executie 
actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, până la 
acceptarea Programului de Execuţie de către Supervizor 
(devenind astfel Programul de Referinţă sau noul 
Program de Referinţă). 

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 
19.3 (a) Termen de elaborare a 

Proiectului Tehnic de Execuţie, 
inclusiv   Documentaţia 
tehnică pentru autorizarea    
executării lucrărilor de 
construire 

180 zile de la Data de Începere pentru transmiterea 
Documentaţiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 
execuţiei lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la 
Supervizor. 
 
180 zile de la Data de Începere pentru transmiterea 
Proiectului Tehnic de Execuţie la Supervizor. 

19.3 (b) Termen de obţinere a 
Autorizaţiei de Construire 

120 zile după aprobarea PAC, în conformitate cu 
Programul de Proiectare din Cerinţele Beneficiarului. 

CLAUZA 36 - Întârzieri 
36.3 Valoarea   reţinută   din   

fiecare Certificat     de     
Plată     dacă Antreprenorul   
nu   reuşeşte   să atingă  la 
termenul   stabilit un punct de 
referinţă specificat în Cerinţele 
Beneficiarului 

100% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si 
(b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări]. 

36.4 Valoarea penalităţilor de 
întârziere pentru fiecare zi de 
întârziere 

500.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere care se 
scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate 
fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de 
finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor aprobat de către 
Beneficiar. 
Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% 
din Preţul Contractului la semnarea Contractului. 
Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la 
Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere, 
(15% din Preţul Contactului la semnarea Contractului) 
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atunci Beneficiarul va fi îndreptăţit şi să rezilieze 
contractul în conformitate cu prevederile Clauzei 64 
[Rezilierea de către Beneficiar]. 

CLAUZA 46 - Plata în avans 
46.1 Efectuarea unei/unor plăţi în 

avans 
DA 

Avansul se va acorda în procent ce nu poate depăşi 15% 
din Pretul Contractului fără TVA. 

46.6 Tranșe. Valoare, număr, dată. NU 
Nu se aplică 

46.7 Sumele   reprezentând   plăţi   
în avans pot fi justificate prin 
lucrări executate până la 
termenul stabilit în cadrul 
Contractului 

DA 
Prezentul contract este finanţat din fonduri europene 
nerambursabile. 
O garanţie corespunzătoare va fi prezentată de către 
Antreprenor pentru fiecare tranşă, în conformitate cu 
prevederile subclauzei 46.3. O primă tranşă în valoare de 
5% din Preţul Contractului (la care se adaugă TVA) va 
putea fi solicitată de către Antreprenor într-o Situaţie de 
Lucrări emisă imediat după Data de Începere şi va fi 
plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile 
clauzei 50 [Plăţi] şi o a doua tranşă în valoare de 10% din 
Preţul Contractului (la care se adaugă TVA) va putea fi 
solicitată de către Antreprenor într-o Situaţie de Lucrări 
emisă imediat după obţinerea autorizaţiei de construire 
pentru Lucrările Permanente şi va fi plătită de către 
Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 
[Plăţi]. 
Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri 
procentuale din Certificatele de Plată, în valoare 
procentuală de 25% din totalul sumelor aferente 
punctelor (a), (b) şi (c) din subclauza 50.1 [Situaţia de 
Lucrări], până când plata în avans este justificată integral. 
La încheierea fiecărui an bugetar Antreprenorul va 
transmite Beneficiarului un deviz justificativ al 
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de 
utilizare a avansului corespunzător destinaţiei stabilite 
prin Contract. 
Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în 
integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va 
recupera integral această valoare în primul Certificat de 
Plată emis după aprobarea Recepţiei la Terminarea 
Lucrărilor. 

CLAUZA 47 - Sume Reţinute 
47.1 
 

Valoarea procentuală a Sumelor 
Reţinute din fiecare Certificat 
de Plată până la atingerea 
limitei Sumelor Reţinute 

15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi 
(b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] 

Limita Sumelor Reţinute 10% din Preţul Contractului la semnarea 
Contractului 
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CLAUZA 48 - Ajustarea Preturilor 
Sumele ce derivă din aplicarea formulei de ajustare a preţurilor menţionată la Sub-clauza 48.5 din 
Condiţiile Generale ale Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără încheierea unui Act 
Adiţional. 
48.2 Aplicarea unei formule de 

ajustare a preţurilor, atunci când 
Durata de Execuţie la semnarea 
contractului este mai mică de 
365 de zile 

NU 
Nu este cazul 

48.3 
 

Aplicarea unei formule de 
ajustare a preţurilor, atunci când 
Durata de Execuţie la semnarea 
contractului este mai mare de 
365 de zile 

DA 
Sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru 
creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente 
constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat Preţul Contractului. 

Ajustarea Sumelor 
Provizionate/ Rezervelor de 
Implementare. 

NU 
Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrările executate  
sau   serviciile  prestate  care  vor  fi suportate din 
Sumele Provizionate/ Rezervele de Implementare 

48.4 Tabelul datelor de ajustare NU 

CLAUZA 49 - Graficul de Eşalonare a Plăţilor și Sume Provizionate 
49.3 

 

Suma pentru cheltuieli indirecte 
şi profit. 

5% din sumele real plătite (sau care trebuie plătite) 
de către Antreprenor. 

CLAUZA 50 - Plăti 

50.2 
 

Lista Echipamentelor şi 
Materialelor la plată după ce au 
fost aduse pe Şantier sau în alt 
loc aprobat de Supervizor, dar 
încă neîncorporate în Lucrările 
Permanente 
 

grinzi prefabricate pentru execuția pasajului. 

50.3 

 

Valori pentru obligaţii 
neîndeplinite sau nerespectate 
de către Antreprenor. 

1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor conform 
prevederilor Cerinţelor Beneficiarului 
Penalităţi de întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere 
începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 
mobilizare până la data mobilizării numărului şi 
categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate în 
Ordinul de Mobilizare. 
  
2. Nemobilizarea personalului conform prevederilor 
Cerinţelor Beneficiarului 
Penalităţi de întârziere - 3.000 Lei/zi de întârziere 
începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 
Mobilizare până la data mobilizării numărului şi 
categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de 
Mobilizare. 
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3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2 

Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data 
la care Supervizorul a transmis notificarea 
solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe 
Şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt 
îndeplinite de către Antreprenor. 
 
4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3 
Penalitate - 50.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data 
la care Supervizorul a transmis notificarea 
solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe 
Şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt 
îndeplinite de către Antreprenor. 

 
  

5. Înlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, 
cu respectarea prevederilor Sub-clauzelor 14.3 şi 
14.4 din Condiţiile Generale de Contract 
Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 50.000 
Lei/eveniment şi, suplimentar, dacă este cazul, 1.000 
Lei/zi de întârziere începând cu a 31- a zi de la data la 
care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii 
personalului cheie şi până la data transmiterii către 
Beneficiar a unui nou personal cheie propus de 
Antreprenor care să îndeplinească criteriile de calificare 
prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire (dacă este 
cazul) sau care să obţină cel putin acelaşi punctaj ca 
personalul propus în ofertă (dacă este cazul). 
 
6. Nereîntregirea   valorii   Garanţiei   de   Bună 
Execuţie în situaţia executării parţiale sau totale a 
acesteia de către Beneficiar pe parcursul derularii 
contractului 
Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din valoarea 
Garanţiei de Bună Execuţie pentru fiecare zi de 
întârziere după expirarea termenului prevăzut şi până la 
data reîntregirii acesteia. 
 
7. Nemodificarea   valorii   Garanţiei   de   Bună 
Execuţie în corelaţie cu noul Preţ al Contractului/ 
Nemodificarea Garanţiei de Bună Execuţie urmare 
modificării denumirii Antreprenorului/ 
Neconstituirea noii Garanţii de Bună Execuţie în 
condiţiile   în   care   Instituţia   emitentă pierde 
autorizarea de a emite asemenea garanţii sau 
Instituţia emitentă nu îşi mai poate respecta 
angajamentele/ Neprelungirea Garanţiei de Bună 
Execuţie  ca  urmare  a  prelungirii  Duratei  de 
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Execuţie   conform   Clauzei   35   din   
Condiţiile Generale de Contract 

Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din valoarea 
Garanţiei de Bună Execuţie pentru fiecare zi de 
întârziere după expirarea termenelor prevăzute la 
articolul 5.2 din prezentul Acord Contractual şi până la 
data îndeplinirii obligaţiilor. 

 
8. Netransmiterea Propunerii de preţuri unitare 
pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de 
Execuţie precum şi nedefalcarea acestor preţuri 
unitare conform Sub-clauzei 18.1 

Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începand cu a 
31-a zi de la data aprobării Proiectului Tehnic de 
Execuţie şi până la transmiterea propunerii de preţuri 
unitare şi a defalcării acestora. 

CLAUZA 61 - Perioada de Garanţie 

61.7 Durata Perioadei de Garanţie 60 luni  
Perioada de Garanţie a Lucrărilor începe de la momentul 
aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

CLAUZA 70 - Dispute şi Arbitraj 

70.4 Numărul de arbitri 3 

70.5 Instituţia de Arbitraj Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a României 

70.5 Locul în care se va desfăşura 
arbitrajul 

Bucureşti 

70.5 Limba în care se va conduce 
arbitrajul 

Limba Română 

CLAUZA 71 - Legea 

71.1 Legea care Guvernează 
Contractul 

Legea Română 

 
5.2. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din HG 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie în scopul asigurării Beneficiarului/ Autorităţii 
Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a Contractului, şi va furniza 
Beneficiarului/Autorităţii Contractante Garanţia de Bună Execuţie în original, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data semnării Contractului şi va trimite o copie a acesteia şi Supervizorului. Antreprenorul va 
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constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autorităţii Contractante costurile aferente 
constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a 
Contractului, în valoarea şi moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-clauza 15.1 "Valoarea 
garanţiei de bună execuţie" din prezentul Acord Contractual, precum şi în forma integrală inclusă în 
Documentaţia de Atribuire, fără completări şi/sau modificări. 
Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea 
Contractantă în executarea contractului, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. 
În situaţia în care Antreprenorul este o asociere, un consorţiu sau un grup de operatori economici, Garanţia 
de Bună Execuţie va fi emisă în numele asocierii sau al consorţiului. 
Garanţia de Bună Execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de 
o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în 
favoarea Beneficiarului/ Autorităţii Contractante, şi devine anexă la contract. Garanţia de Bună Execuţie 
trebuie sa fie irevocabilă. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa la prima cerere a 
Beneficiarului/Autorităţii Contractante, pe baza declaraţiei Beneficiarului/Autorităţii Contractante cu privire 
la culpa Antreprenorului. 
Garanţia de Bună Execuţie emisa de o societate de asigurari trebuie să nu fie condiţionată de emiterea unei 
poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autoritatii Contractante prin alte documente, 
respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze de garantare etc. În 
situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta trebuie 
prezentată Beneficiarului/Autoritatii Contractante însoţită de o adresă din partea Societăţii de Asigurări prin 
care aceasta confirmă faptul că Garanţia de Buna Executie este valabilă şi în vigoare indiferent de prevederile 
unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de Beneficiar/Autoritatea Contractanta 
va fi exclusiv în baza Garanţiei de Bună Execuţie emise. 
Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta în situaţia de a nu accepta 
Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul/Autoritatea 
Contractanta poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare. 
Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la aprobarea 
Recepţiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de 
Receptie Finala. 
Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este 
îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, 
Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi 
toate defecţiunile remediate. 
Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit/ societatea de asigurari emitentă a Garanţiei de Bună 
Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi 
pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe 
cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii şi 
menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. Antreprenorul va prezenta 
Beneficiarului/Autoritatii Contractante această nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de maxim 30 zile 
lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data 
notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Antreprenor. In cazul in care Antreprenorul 
nu prezinta noua garantie de buna executie, in termenul mentionat anterior, in forma, cuantumul si conform 
prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptăţit/indreptatita să 
rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio notificare, înştiinţare sau 
altă măsura în vederea înştiinţării rezilierii Contractului pentru motivul menţionat anterior, nefiind necesară, 
de asemenea, nici o încuviinţare sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă 
natură. 
Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis Garanţia de 
Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanţie de Buna 
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Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente 
constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In cazul în care 
Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de 
către Beneficiar]. 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, 
oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii 
Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, 
îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător din culpa sa oricare din obligaţiile asumate prin 
Contract. 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, 
oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii 
Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos: (a) Daca in termenii 
Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să 
obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie in situatia in 
care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi 
terminate şi toate defecţiunile remediate. 
(b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă 
datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor Sub-clauzei 69c 
[Decizia Supervizorului]; 
(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la 
primirea notificării Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea obligaţiei respective; 
(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de 
către Beneficiar], situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a 
Garantiei de Buna Executie. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are 
obligaţia de a notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. De fiecare dată când Garanţia 
de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea 
Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau 
Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Antreprenorul are 
obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat, în 
termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta. 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli 
(inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, 
în condiţiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptăţit la cerere. De fiecare data cand 
pe parcursul derularii Contractului Preţul Contractului este modificat, Antreprenorul are obligaţia de a 
modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Pret al Contactului, în termen de 15 zile 
de la modificare. 
În situaţia în care Părţile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), 
Antreprenorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie în maxim 5 zile lucrătoare 
de la solicitarea Beneficiarului/Autorităţii Contractante. 
În cazul în care Antreprenorul nu prelungeşte valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, 
Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul: 
- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio modificare, înştiinţare 
sau altă măsură în vederea înştiinţării rezilierii Contractului pentru motivul menţionat anterior, nefiind 
necesară, de asemenea, nicio încuviinţare sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau 
de altă natură; 
- să execute integral valoarea Garanţiei de Bună Execuţie. 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după 
cum urmează: 



 
Acord Contractual aferent contractului „Proiectare și Execuție Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500" 

 
Pagina 11 din 20 

(a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de catre 
Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat până la acea dată pretentii asupra Garanţiei de Bună 
Execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar/Autoritatea Contractanta este minim; 
(b) Restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea de catre Beneficiar/Autoritatea 
Contractanta a Procesului-Verbal de Recepţie Finală, cu excepţia sumelor cerute de către 
Beneficiar/Autoritatea Contractanta până la acea dată şi care nu au fost reîntregite de către Antreprenor. 
In conditiile in care Contractul permite, Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, 
de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct 
de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 
În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul îşi modifică 
denumirea, acesta are obligaţia de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Aditional în care este 
consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente tuturor garanţiiilor din 
Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-şi îndeplineşte aceasta obligaţie, Beneficiarul/Autoritatea 
Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanţiile în 
cauză, garanţii pentru care Antreprenorul nu a prezentat amendamentele necesare şi totodată, de a rezilia 
Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Antreprenorului. 
In situatia in care Antreprenorul nu amendeaza Garantia de Buna Executie, in interiorul termenelor prevazute 
in prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/indreptatita sa aplice penalitatile 
stipulate la Articolul 5.1 şi Sub-clauza 50.3 [Valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre 
Antreprenor] din prezentul Acord Contractual si/sau sa rezilieze contractul si/sau sa execute integral Garantia 
de Buna Executie. 
Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor 
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii 
finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile 
publice asupra Conditiilor Contractuale. 
 
5.3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 55/2016, Beneficiarul şi Antreprenorul vor respecta 
şi vor aplica, în mod corespunzător, următoarele prevederi contractuale: 
a) Contractul de achiziţie publică având ca obiect „Proiectare şi Execuţie Pasaj denivelat superior pe DN21 
km 105+500"încheiat între C.N.A.I.R. S.A. şi Antreprenorul general al lucrării, trebuie să includă datele de 
identificare ale furnizorilor implicati, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia; 
b) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute la lit. (a), ulterior momentului semnării contractului de 
achiziţie publică prevăzut la lit. (a), Antreprenorul general are obligaţia să comunice de îndată C.N.A.I.R. 
S.A. acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute la lit. (a), în vederea încheierii în acest sens a unui 
Act Adiţional la contractul de achiziţie publică, în termen de 30 de zile de la modificarea informaţiilor; 
c) Neîndeplinirea de către Antreprenorul general a obligaţiei de comunicare prevăzute la lit. (b), precum şi 
refuzul încheierii de către Antreprenorul general a Actului Adiţional corespunzător, în condiţiile lit. (a) şi 
(b), se sanctionează cu plata unor penalităţi în cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată cuvenite 
subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalităţile respective au regimul juridic al daunelor-
interese; 
d) La încheierea contractului de achiziţie publică „Proiectare şi Execuţie Pasaj denivelat superior pe DN21 
km 105+500", precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), 
Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de 
materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai 
Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către 
C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 
de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, 
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reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul 
contractului de achiziţie publică; 
e) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice terţ 
beneficiar al contractului de achiziţie publică, prevăzut la lit. (d), în calitate de persoană interesată, are dreptul 
să solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a contractului 
de achiziţie publică şi a actelor adiţionale relevante; 
f) Clauzele contractului de achiziţie publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile prevăzute 
la lit. (d), reprezintă, pentru terţul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ceea ce priveşte obligaţia 
de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate de către acesta, prin orice 
act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică în cauză; 
g) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/ subantreprenori în mod 
nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza contractului de achiziţie publică, 
proporţional cu gradul de furnizare/ prestare/ execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subantreprenor care a 
contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul contractului de achiziţie publică încheiat cu C.N.A.I.R. 
S.A. 
In cadrul textului de mai sus, prin Antreprenor General se înţelege Antreprenor. 
 
Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor 
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii 
finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra 
Conditiilor Contractuale. 
 
5.4. (1) În conformitate cu prevederile art. 221-din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] 
din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/ modificările 
contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari care nu afecteaza caracterul general al 
prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a contractului, modificari pentru care 
nu este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire: 
1. Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care drepturile şi 
obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, 
divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare 
şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale 
contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 
prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
3. Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuţie la realitatea din teren, inclusiv 
schimbări de soluţii tehnice punctuale; 
4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute 
la data elaborarii Proiectului Tehnic de Execuţie; 
5. Modificari care rezulta din modificări/adaptări ale cotelor, poziţiilor şi/ sau dimensiunilor unor lucrari ca 
urmare a situatiei din teren; 
6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 
7. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care 
se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 
8. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei 
corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 
9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari 
suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 
10.Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 
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11.Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, care se vor realiza conform 
clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 
12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea 
Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica 
Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract. 
13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati 
care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii 
centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). 
(2) Modificarile prevazute la alin. (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 
98/2016 si ale H.G. nr.395/2016, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu 
reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin. (71) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
5.5. (1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale cat 
si altor clauze din Conditiile Contractuale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conduca in niciun caz la 
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 
caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
(2) Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt 
îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, 
valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive. 
(3) Ori de cate ori se va modifica denumirea Antreprenorului si/sau a Beneficiarului, Antreprenorul are 
obligatia de a prezenta amendamente aferente tuturor garantiilor si asigurarilor in maxim 15 zile de la 
semnarea Actului Adiţional în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului şi/sau 
Beneficiarului, amendamente care vor contine noua denumire a Antreprenorului si/sau a Beneficiarului. In 
situatia neindeplinirii acestor obligatii in termenul mentionat, Beneficiarul are dreptul, fara indeplinirea 
niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau orice alta masura, de a executa garantiile 
in cauza si de a rezilia contractul, nefiind necesara de asemenea nicio incuviintare sau interventie in fata 
vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura. 
(4) Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) si alin. (71) din Legea nr. 
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In 
situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie 
publica initial. 
(5) Clauzele de revizuire/modificările contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica 
Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract. 
 
5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre 
Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Condiţiile Generale se vor 
aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de 
bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Beneficiar cu modificări şi 
completări ulterioare. În situaţia în care există vreo contradicţie între prevederile Condiţiilor Contractuale şi 
Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare, vor prevala dispoziţiile legale incidente. 
(2) Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui 
Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii dacă 
Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de la data 
aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia în care factura 
este emisă anterior aprobării Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract 
de proiectare si execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere 
complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum 
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şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de 
interes major. 
(3) Părţile cunosc şi garantează, în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificări şi completări 
ulterioare şi O.G. nr. 13/2011 cu modificări şi completări ulterioare, că relaţiile contractuale dintre părţi se 
desfăşoară pe principii de bună credinţă şi cu respectarea acestor dispoziţii legale, înţelegând că nicio clauză 
a contractului nu este abuzivă prin prisma dispoziţiilor legale enunţate luand in considerare prevederile art. 
15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare. 
(4) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in 
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din prezentul 
Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre 
tertul sustinator , doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ 
Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare. 
(5) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in 
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din prezentul 
Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ 
Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi 
insa, Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor(i)/ 
Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din 
Conditiile Generale. 
(6) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Antreprenorului sume declarate 
necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a 
exclude din cadrul Certificatului Final de Plată sumele datorate Beneficiarului de către Antreprenor luându-
se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este 
îndreptăţit. 
Prezentul articol [5.6 alin (1) - alin (6)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru 
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in 
vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale. 
(7) Orice modificare a adresei, a contului bancar şi a băncii în care se efectuează plăţile va fi notificată de 
părţi prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere 
directă şi vor fi considerate efectuate la data confirmării primirii lor de către Părţi. 
 
5.7. In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza 
prevederilor art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare 
privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale, luand in considerare oferta depusa de 
Antreprenor, partile convin ca vor respecta urmatoarele prevederi contractuale privind sustinerea acordata 
de catre terti: 
(1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ..................................... 
, 
Antreprenorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata 
acest fapt. 
(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se 
afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul 
intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care 
a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina 
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit 
sustinere din partea tertului sustinator  .............................................  , si ca tertul este chemat sa puna la 
dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm in vederea 
realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire 
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 
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(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, 
tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului resursele invocate ca element de sustinere 
prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, 
dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa 
directa pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului 
sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul sustinator  ......................................  si/sau Antreprenorul, pot 
incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, 
urmatoarele: 
- tertul sustinator ................................... va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce 
face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 
- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului sustinator. 
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire 
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, prevederile 
Articolului 5.2 din prezentul Acord Contractual si ale Sub-clauzei 16.2 [Asigurare] din Conditiile Generale 
devin aplicabile si Tertului sustinator. 
(6) Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru 
executarea contractului de achiziţie publică. 
(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o aiba impotriva tertului 
sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator 
raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in 
angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului 
sustinator. 
In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita tertului 
sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le 
indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator 
pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre 
Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie. 
(8) În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in 
angajamentul de sustinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la 
acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi 
Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de Beneficiar in cazul in care tertul 
sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod 
defectuos. 
 
5.8. In cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau 
mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi vor 
indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si 
demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a prezentului contract. 
Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor 
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii 
finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind 
achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale. 
 
5.9. Avand in vedere faptul ca potrivit Raportului procedurii de atribuire nr ..............  : 
a) Antreprenorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut in 
Documentatia de Atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun raport 
calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se in acest sens un algoritm 
de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia de Atribuire, 
b) Antreprenorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ...................... (se vor completa 
la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor obtinute conform 
Raportului procedurii de atribuire nr ............ , Anexa/Anexele ..............  la Contract in care sunt incluse 
elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor), 
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pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Contract, eventuala modificare a 
elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la obtinerea unui punctaj 
inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire. In cazul in care pentru obtinerea 
punctajului specificat in Raportul procedurii de atribuire Antreprenorul a ofertat anumite perioade de timp, 
aceste perioade nu vor putea fi diminuate. 
 
5.10. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare incluse in 
Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de 
implementare, dupa cum urmeaza: 
 
I. Baza legala : Art. XI din OUG nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
Art. XI 
(1) Pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în domeniul infrastructurii publice de 
transport finanţate din fonduri structurale, referitoare la cheltuielile privind protecţia mediului, 
cheltuielile privind relocările de utilităţi, cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice, precum 
şi alte categorii de cheltuieli asemenea, care sunt independente de voinţa beneficiarului sau a 
executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii legale 
de achiziţie publică, dar care devin strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de 
transport de interes naţional strategic, beneficiarii pot include, odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie 
publică, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente 
din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, dacă este cazul, din care 
urmează a fi finanţate aceste categorii de cheltuieli. 
(2) Rezervele de implementare a proiectelor sunt evidenţiate distinct de către autoritatea contractantă în 
documentaţia de atribuire a lucrărilor ca articole generale sau sub orice altă formă considerată de către 
beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi fac parte din valoarea estimată a contractului. 
(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii 
se face pe baza unei metodologii aprobate de beneficiar cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor 
în calitate de ordonator principal de credite şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a 
utilizării fondurilor. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor face parte din 
documentaţia de achiziţie publică, ce se comunică ofertanţilor odată cu organizarea procedurii de achiziţie 
publică. 
(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, precum 
şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de atribuire a 
lucrărilor odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică. 
(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate face numai pentru 
contractele de execuţie lucrări/prestare de servicii, dacă aceste sume sunt prevăzute distinct în contractele 
legal încheiate. 
 
II. Domeniul de aplicare: 
Se aplică pentru contractul „Proiectare şi Execuţie Lărgire Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500" 
in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 
a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport; 
b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri structurale. 
 
III. Conditiile de aplicare (cumulative): 

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului; 
2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Antreprenorului 
sau 
utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 
organizării procedurii legale de achiziţie publică. 
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IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare: 
- cheltuieli privind achiziționarea de servicii de verificatori atestați 
- cheltuielile privind protecţia mediului, 
- cheltuieli privind relocările de utilitati, 
- cheltuieli privind descărcarea de sarcini arheologice, 
- alte categorii de cheltuieli, după cum urmează: 

a. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor servicii de cadastru şi evaluare din 
cauza apariţiei exproprierilor suplimentare faţă de coridorul pus la dispoziţie de Beneficiar; 

b. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii 
geotehnice); 

c. cheltuieli care rezultă din necesitatea elaborării unor documentaţii tehnice solicitate de 
diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi pentru obţinerea avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor; 

d. cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ 
autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (ca de exemplu: 
Ministere, JASPERS, Autorităţi/ Instituţii centale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, 
organisme de control, etc.); 

e. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice; 
f. cheltuieli care rezultă din recomandările/ observaţiile/ condiţiile formulate în cadrul CTE 

Siguranţa Circulaţiei al CNAIR SA de către Poliţia Română la avizarea Proiectului Tehnic 
de Execuţie (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranţa circulaţiei, 
semnalizare rutieră, indicatoare rutiere, parapeţi, reconfigurări de lucrări pentru a se asigura 
siguranţa circulaţiei, alte elemente de siguranţă a drumului, amenajări intersecţii/ sensuri 
giratorii/ noduri, etc.), excepţie făcând erorile de proiectare; 

g. cheltuieli care rezultă din modificări necesar a fi efectuate pentru adaptarea Proiectului 
Tehnic de Execuţie la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluţii tehnice punctuale; 

h. cheltuieli care rezultă din necesitatea mutării/ strămutarii unor obiecte aflate în/pe subsol/sol 
(altele decât utilităţi, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc); 

i. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor accese la proprietăţi suplimentare 
datorită situaţiei existente în teren ulterior semnării contractului; 

j. cheltuieli  care rezultă din necesitatea implementării  recomandărilor/ observaţiilor/ condiţiilor 
stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranţa 
rutieră, excepţie făcând erorile de proiectare;  

k. cheltuieli care rezultă din modificări ale terenului, reţelei hidrografice supraterane şi subterane        
necunoscute la data elaborării proiectului (ex. terenuri care au devenit mlăştinoase, ape/ torenţi care 
şi-au schimbat cursul, etc.);  

l. cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/ 
Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derulării contractului;  

m. cheltuieli care rezultă din modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unor lucrări ca urmare 
a situaţiei din teren. 
 

Note: 
Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse 
în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integrantă 
din documentaţia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de 
Autoritatea Contractantă prin documentaţia de atribuire, iar valoarea totală a acestora este de 4.843.039,67 
lei fara TVA. Este permisă realizarea de compensări/ relocări între categoriile de cheltuieli ce compun 
rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- să se demonstreze că aceasta este necesară şi oportună, 
- să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului, 
- valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanţate din rezervele de implementare 

nu depăşeşte valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea Contractantă în 
documentaţia de atribuire. 
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Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile de din lista de 
mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor contractuale. 
Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza 
numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al 
prezentei clauze. 
 

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]: 
 
A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor: 
Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu condiţia respectarii 
principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor. 

 
Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista preturi 
identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate 
de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe 
web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta 
trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi 
pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ 
executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul 
"pretul cel mai scazut"]. 
 
B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor 
de implementare. 

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului 
prevazute in contract. 
2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de 
prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului. 
 
C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu 
parcurgerea urmatorului proces administrativ: 
 
1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre 
verificare si aprobare in care se vor detalia: 

• lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare; 
• modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol; 
• valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate 

aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la 
data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate cu pct V.A de mai sus; 

• timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul); 
 
Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, 
litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor de 
implementare. 
Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ 
indexari/ ajustari ale preturilor. 
 
2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei nu a 
fost o initiativa a Supervizorului. 
Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite toate 
documentele (tehnice si/sau financiare). 
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Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a 
rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile aferente 
evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 
implementare. 
 
3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar. 
Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va analiza 
situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si 
oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si 
aprobat de Reprezentatul legal al C.N.A.I.R. S.A. 
Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de 
implementare pentru situatia respectiva. 
 
4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin 
Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr ........... ) care sa contina cel 
putin urmatoarele: 

a) identificare 
descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare 
 
b) oportunitatea si necesitatea 
necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat in 
capitolul V.C punctul 3) 
 
c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare 

> modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A din 
prezentul articol; 

> existenta aprobarii Supervizorului precum si valoarea aprobata de catre Supervizor. 
> identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in 

contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul 
contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de 
implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc) 

 
d) valoarea 

> valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente 
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul; 

> valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza; 
> valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar; 
> valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OAM REZ 

curent; 
> valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data 

OAM REZ curent; 
> eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare 

existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun 
rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare 
nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista 
excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea 
indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul IV - Nota 1 din prezentul articol. 

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor 
Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare. 
 
f) documente justificative 
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Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de 
Modificare, conform celor mentionate mai sus. 

 
D. Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de 
Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea 
preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare. 
 
E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 
categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte 
sumele respective). 

5.11. Părţile au obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul Instrucţiunilor/Circulare/Ordinelor 
emise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare - AM 
POIM/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (disponibile în format electronic la adresa 
www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica ulterior Instructiunile/Circularele/Ordinele AM 
POIM), ori de catre orice alta entitate legal constituita cu atributii in gestionarea fondurilor europene 
nerambursabile, in masura in care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile. Prezentul articol se 
aplica in conformitate cu art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice 
pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri 
publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor 
Contractuale. 
 
 
5.12 În situaţia în care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intră în contradicţie cu 
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv 
normele de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si ale HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

6. Orice Act Aditional semnat la prezentul contract nu poate fi incheiat retroactiv si nu va produce efecte 
retroactive. 
7. Prezentul Contract isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultima parte. 
 
Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru 
Beneficiar/ Autoritatea Contractantă şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 
 
Pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractantă Pentru Antreprenor 
Nume: Nume: 
Semnătura: Semnătura: 
Data: Data: 
 

 
     Director General Regional , 

   Ing. Marin DIMA 
 

 
 

     Sef Departament Investitii, 
   Ing. Nicolae MARCU 

 
 

 
Sef Serviciu Investitii, RK, Calamitati, 

      Ing. Alecsandru GHEORGHIU 


