Nr. inregistrare executant
……………………………

DRAFT CONTRACT SECTORIAL
Lot .................

nr. ______________data_______________

1. Partile Contractului:
ENGIE Romania S.A., cu sediul in Bucureşti, Bd Mărăşeşti, Nr. 4-6, Sector 4, Telefon 021.301.21.87,
număr de înmatriculare J40/ 5447/ 2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222, atribut fiscal RO, Cod
IBAN RO08BRDE450SV06719094500, deschis la BRD-SMCC, reprezentată prin Presedinte-Director
General – dl. Eric Stab si prin Director Directia Financiara, Achizitii si Afaceri Generale – dna. Anne
Marie Gestin, în calitate de achizitor (în continuare “Achizitorul”), in nume propriu
precum si in numele si pentru:
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. cu sediu in Bucuresti, Bd Mărăşeşti, Nr. 4-6, Sector 4, Corp B,
Sector 4, număr de înmatriculare J40/ 2728/ 2008, Cod Unic de Înregistrare 23308833, atribut fiscal
RO, Cod IBAN R021BRDE450SV39876344500, deschis la Banca BRD-SMCC, detinator al unui drept
de folosinta/ operare asupra elementelor din sistemul de distributie ce fac obiectul prezentului
Contract, in calitate de reprezentant al Achizitorului pentru urmarirea, supravegherea si receptia
lucrarilor încredinţate prin prezentul Contract, reprezentată prin dl. Dan Pantilie - Director General (în
continuare “Reprezentantul Achizitorului” sau DGSR), prin mandatar ENGIE Romania S.A.
Si,
................, cu sediul social în ............, telefon: ............, fax: ..........., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J................, Cod de Inregistrare Fiscala ................, cont bancar IBAN
....................., deschis la ................., e-mail ......................., reprezentată prin ..................,, in calitate
de Executant (în continuare “Executantul”),
A intervenit prezentul Contract (in continuare „Contractul”).
Achizitorul, DGSR si Executantul sunt denumiti in continuare in mod colectiv „Partile” si in mod
individual „Partea”.
2. Obiectul şi preţul Contractului. Cantitati
2.1 Prezentul Contract are ca obiect: ’’EXTINDERI CONDUCTE GAZE NATURALE SI RACORDURI
(BRANSAMENTE) GAZE NATURALE”, lucrari aferente Lot ....................
Principalele categorii de activitati care fac obiectul Contractului sunt: serviciii de proiectare, obtinere
avize, acorduri si autorizatii, desfacere suprafete, montaj, refacere suprafete (cu exceptia cazului in
care suprafetele in cauza se afla in perioada de garantie/ post garantie la alti operatori economici).
2.1.1. Proiectarea si obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor se realizeaza in conformitate cu
prevederile legale, cu regulile, procedurile de lucru sau hotararile de Consiliu specifice fiecarei
autoritati publice locale si cu normele/regulamente/instrucțiunile transmise de catre DGSR in acest
sens.
2.2 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, respectiv preţul serviciilor de proiectare si al
lucrărilor ce urmeaza a fi executate, plătibil Executantului de către Achizitor este in conformitate cu
Propunerea Financiara.
2.3 Cantităţile comandate de Achizitor în baza Contractului pot fluctua faţă de cantităţile specificate în
Documentatia de Atribuire..
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2.4 Achizitorul si Executantul sunt de acord ca orice lucrari suplimentare necesar a fi realizate de
catre Executant ca urmare a unor descoperiri arheologice vor fi suportate de catre Achizitor si vor
face obiectul unui contract de achizitie separat.
2.5 Taxele privind cotele datorate Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. la anuntarea inceperii
lucrarilor vor fi plătite de către Executant şi vor fi decontate pe baza actelor justificative. Valoarea
acestor taxe nu este inclusă în valoarea preţului ofertat si acceptat de Achizitor, astfel cum acesta
este stabilit in art. 2.2 si nici in valoarea estimata a achizitiei. Taxele privind cotele datorate
Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. la anuntarea inceperii lucrarilor vor fi platite de catre
Executant in numele si pentru Achizitor.
3. Durata Contractului
3.1 Contractul este încheiat pe o perioadă de ...., fiind valabil pana la finalizarea tuturor lucrarilor
acordate prin Ordin de Lucru (Comanda).
4. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Achizitor – societatea ENGIE Romania S.A., care are un drept de proprietate asupra elementelor
sistemului de distributie ce fac obiectul prezentului Contract;
c. Reprezentantul Achizitorului – Societatea Distrigaz Sud Retele S.R.L. (DGSR), care are un
drept de folosinta/ operare asupra elementelor sistemului de distributie ce fac obiectul prezentului
Contract, drept in temeiul caruia este responsabilă cu urmarirea, supravegherea si receptia
lucrarilor încredinţate prin prezentul Contract, in calitate de reprezentant al Achizitorului;
d. Executant – societatea semnatara a prezentului Contract, care va furniza serviciile de proiectare
si va executa lucrarile de extinderi conducte gaze naturale si racorduri ( Bransamente) Gaze
Naturale;
e. PTh – proiect tehnic;
f. DTAC – documentatie tehnica pentru obtinere Autorizatie de Construire;
g. CTE - Comisia Tehnico-Economica din cadrul DGSR;
h. BSTR – Birou Studii Tehnice Regional din cadrul DGSR;
i. SSTGCC - Serviciu Studii Tehnice Generale si Contracte Concesiune din cadrul DGSR;
j. Preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
k. Loc de consum – adresa postala/ cadastrala a imobilelor ce urmeaza a fi racordate la sistemul
de distributie gaze naturale;
l. Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora 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. 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;
m. Zi - zi calendaristică; an - 365 zile; Termenul „zi” sau „ zile” sau orice referire la zile reprezinta zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit;
n. Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute în Caietul de
sarcini si în propunerea tehnica, precum si reglementarile legale aplicabile;
o. Diriginte de şantier – reprezentantul DGSR, care supravegheaza ca execuţia lucrarii sa se faca
in perfecta concordanţa cu autorizaţia emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuţiei de
lucrari, care a stat la baza emiterii autorizaţiei), precum şi pe baza şi cu respectarea proiectului
tehnic pentru execuţia de lucrari;
p. Responsabilul tehnic cu execuţia – reprezentantul Executantului de lucrari pentru problemele
privind executarea lucrarilor;
q. Coordonator in materie de securitate si sanatate – angajat al DGSR cu atributii conform art.
58 din H.G. nr. 300/ 2006;
r. Informatii confidentiale – totalitatea documentelor, fie ca sunt pe suport de hartie, magnetic sau
pe orice alt suport, care fac obiectul prezentului contract;
s. Documente – ansamblul documentatiilor tehnice, economice, administrative, precum si a tuturor
informatiilor, pe orice suport, inclusiv Autorizatiile emise de ANRE in favoarea Executantului,
pentru proiectare si executie;
t. Prejudicii grave - prin “prejudicii grave”, in sensul prezentului contract, se intelege nerespectarea
termenelor de executare care conduc, pe langa penalitatile de intarziere, si la nerespectarea de
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catre Achizitor si/ sau DGSR a obligatiilor fata de solicitantii viitori clienti finali, nerespectarea
legilor si normelor in vigoare;
u. PVRTL – Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;
v. PVRF - Proces Verbal de Recepţie Finală;
w. SAP – sistem informatic utilizat de Achizitor pentru emiterea si gestionarea comenzilor catre
furnizori;
x. PR – post de reglare;
y. Ordinul de Lucru – reprezinta Comanda emisă de catre DGSR, document scris si reprezinta
ordinul de incepere a prestarii serviciilor/ executarii lucrarilor contractate;
z. Client – solicitant de racordare la sistemul de distributie gaze naturale.
z1. AC/CU – Autorizatie de Construire/ Certificat de Urbanism

5. Documentele Contractului
Documentele prezentului Contract sunt:
a) Contractul propriu-zis inclusiv anexele la acesta;
b) Garantia de buna executie.
6. Standarde
6.1 Serviciile prestate în baza prezentului Contract vor respecta standardele prezentate de către
Executant în Propunerea sa Tehnică, cu respectarea stricta insa a cerinţelor prevăzute în
Documentatia de Atribuire, inclusiv pe aceea de a respecta cerintele autoritatilor publice competente
(e.g, rezultate din certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autorizaţiile de construire si/ sau alte
autorizatii relevante sau din acordul/ autorizatia administratorului de drum, dupa caz sau din alte
avize).
6.2 Executantul, in calitate si de Proiectant, garantează ca, la data avizarii, proiectul tehnic va avea
calitatea declarata de către acesta în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în
vigoare, inclusiv cerintelor autoritatilor publice competente (e.g, rezultate din certificatele de urbanism,
avizele, acordurile, autorizaţiile de construire si altor autorizatii relevante sau din acordul/ autorizatia
administratorului de drum, dupa caz sau din alte avize) şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua
sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor specificate în Contract.
6.3 Executantul garanteaza ca, la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea executata
corespunde reglementarilor tehnice legale in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor specificate in Contract. La lucrarile la
care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele
admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7. Inspectii si teste
7.1 Achizitorul și/sau DGSR au dreptul de a verifica, prin audituri si controale, prin vizite la sediul
Executantului si vizite de santier, modul de prestare a serviciilor de proiectare/ executare a lucrarilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile Contractului (inclusiv anexe) si prevederile
standardelor de calitate si mediu ISO 9001 si 14001.
7.2 Achizitorul și/sau DGSR vor monitoriza calitatea serviciilor/ lucrarilor si respectarea cerintelor
contractuale prin indicatori de calitate si mediu.
8. Confidentialitatea
8.1 Achizitorul impune Executantului cerinte speciale in vederea protejarii pastrarii caracterului
confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata Contractului. Clauza de
confidentialitate se intinde si in privinta subcontractantilor si a tertilor precum si asupra oricaror
persoane care au o relatie de colaborare cu Executantul. Nerespectarea clauzei conduce fara
obligatia punerii in intarziere si a altor formalitati la plata de daune interese in cuantum de 10.000
euro, cu exceptia situatiei in care daunele produse ca urmare a nerespectarea acestei clauze
depasesc aceasta suma, situatie in care se naste in patrimoniul ENGIE Romania S.A. dreptul la
recuperarea integrala a prejudiciului.
Executantul este, de asemenea, responsabil pentru fiecare angajat propriu/ colaborator/
subcontractant/ terț susținător/ prestator de expediție care încalcă obligația de păstrare a
confidențialității.
8.2 Achizitorul are dreptul de folosi informațiile primite de la Executant și de a le comunica celorlalte
societăți afiliate, sucursale și/ sau alte entități din grup, destinatarul informațiilor confidențiale având
obligația de a respecta caracterul confidențial al acestora.
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8.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii confidentiale
referitoare la contract dacă:
a) informaţia confidentiala era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de
la cealaltă parte contractantă; sau
b) informaţia confidentiala a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte
părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată conform normelor legale în vigoare să dezvăluie
informaţia confidentiala.
Executantul se obliga sa pastreze confidentialitatea fata de terti, sa nu dezvaluie sub nicio forma sau
prin niciun mijloc, sa nu utilizeze in nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie in folosul sau, fie in
folosul altuia, niciun fel de materiale, marci, programe informatice, coduri, proiecte, formule, acte, date
tehnice, informatii rezultate din/ in legatura cu/ aferente urmatoarelor:
a) clauze ale prezentului Contract (spre exemplu, dar fara a se limita la: informatii legate de
produsele si cantitatile achizitionate etc);
b) activitatea, modul de organizare, situatia economico-financiara, procedurile tehnice knowhow-ul etc ale Achizitorului si/ sau DGSR;
c) relatiile contractuale sau de alta natura ale Achizitorului si/ sau DGSR cu tertii;
d) documente, tranzactii, date, planuri de afaceri, planuri de lucru, proiecte etc care apartin
Achizitorului si/ sau DGSR;
e) informatii privind clientii existenti si potentiali, inclusiv dar fara a se limita la identitatea
acestora si/ sau date personale ale acestor clienti ai Achizitorului si/ sau DGSR;
f) informatii privind activitatea si situatia financiara a clientilor, prestatorilor, partenerilor de
afaceri, agentilor Achizitorului si/ sau DGSR;
g) orice informatie de natura tehnica legata de solutiile IT ale Achizitorului si/ sau DGSR, de
componente ale acestora, de coduri de programare sau accesare.
Fara a aduce atingere oricaror prevederi contrare cuprinse in Contract, Executantul nu are dreptul de
a folosi informatiile, documentele confidentiale sus mentionate pentru scopuri publicitare, de
marketing, in declaratii de presa sau ca proiect de referinta (inclusiv pe web-site-ul sau in alte medii
web in cadrul unor contracte cu eventuali parteneri comerciali, clienti sau reprezentanti mass-media
sau in cadrul unor lucrari sau evenimente de specialitate), decat cu acordul prealabil, transmis in
scris, al Achizitorului si/ sau, dupa caz, al DGSR.
8.4 Obligatia de pastrare a confidentialitatii revine ambelor parti pe durata executarii prezentului
Contract si va continua o perioada de 5 (cinci) ani dupa terminarea raporturilor contractuale.
8.5. Obligatiile asumate de catre parti in sensul pastrarii confidentialitatii datelor vor fi interpretate in
sensul ca includ si isi produc efecte in raport cu oricare asociat, afiliat, reprezentant, angajat,
colaborator sau subcontractor al celeilalte parti.

9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1 Executantul declară în mod expres și pe proprie răspundere că deţine dreptul de utilizare a
mărcilor, designului și/ sau a modelelor atașate produselor/ serviciilor pe care le comercializează și/
sau utilizează. Executantul va proteja Achizitorul împotriva oricăror proceduri administrative sau
judiciare inițiate de către terți (incluzând angajații și/ sau colaboratorii Executantului), cu privire la
oricare din aceste drepturi, precum și cu privire la întinderea lor.
9.2 Executantul confirmă și garantează Achizitorul că materialele puse la dispoziție şi cu privire la
care Executantului şi/ sau subcontractanţii acestuia (inclusiv furnizorii) nu au avut și nu vor aduce
nicio contribuţie în plan creativ, nu încalcă legislația în vigoare, incluzând, fără a se limita la legislația
privind drepturile patrimoniale de autor și drepturile conexe și/ sau orice alte drepturi recunoscute de
lege și/ sau orice alte reglementari in vigoare.
9.3 Executantul este singurul responsabil și va proteja Achizitorul de orice pretenții venite din partea
unor terțe persoane (incluzând angajații și/ sau colaboratorii Executantului), ca urmare a executarii
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, cu privire la orice încălcare realizată a drepturilor
patrimoniale de autor, a drepturilor conexe drepturilor de autor și/ sau a oricăror drepturi recunoscute
de lege ce aparţin unor terțe persoane.
9.4 Executantul garantează că lucrarile, precum și produsele furnizate în baza prezentului contract şi
cu privire la care Prestatorul și/ sau subcontractanţii acestuia (inclusiv furnizorii) nu au avut şi nu vor
aduce nici o contribuţie în plan creativ sau tehnic, sunt executate/ produse/ realizate cu achitarea în
întregime a tuturor onorariilor și remunerațiilor cuvenite celor ce au orice minimă contribuție în
legătură cu lucrarile executate și/ sau produsele furnizate, precum și că există toate acordurile/
autorizațiile/ licențele necesare conform legii (ex: drepturi de autor și conexe, remunerații pentru
utilizarea portretului și/ sau vocii, imaginii persoanelor fizice, remunerații pentru utilizarea imaginii unor
opere de arhitectură, artă plastică, fotografică etc.) în acest sens obligându-se să acopere integral
toate pretențiile persoanelor fizice și/ sau juridice ce ar izvorî din nerespectarea drepturilor titularilor
de drepturi și din folosirea neautorizată în cadrul raporturilor contractuale de nume, mărci înregistrate,
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elemente grafice, precum și orice alte elemente purtătoare de drepturi de autor și/ sau conexe, plata
acestor pretenții urmând a se face indiferent de titlul sub care acestea sunt solicitate și dacă titlul sub
care acestea sunt solicitate derivă dintr-un drept conferit de o înregistrare oficială (ex.: marcă
înregistrată, desen/ model industrial etc).
9.5 Executantul va respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Achizitorului și/ sau ale
terților în legătură cu lucrarile executate și/ sau cu produsele furnizate în baza contractului, precum și
toate conditiile de utilizare a numelor, mărcilor înregistrate, elementelor grafice, precum și ale oricăror
elemente purtătoare de drepturi de autor și/ sau conexe. În acest sens Executantul se obligă să
acopere integral toate pretențiile Achizitorului, ale persoanelor fizice și/ sau juridice ce ar izvorî din
nerespectarea drepturilor titularilor de drepturi și/ sau din folosirea neautorizată de nume, mărci
înregistrate, elemente grafice, precum și orice alte elemente purtătoare de drepturi de autor și/ sau
conexe, plata acestor pretenții urmând a se face indiferent de titlul sub care acestea sunt solicitate și
dacă titlul sub care acestea sunt solicitate derivă dintr-un drept conferit de o înregistrare oficială (ex:
marcă înregistrată, desen/ model industrial etc.).
10. Protectia patrimoniului cultural national
10.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate patrimoniu national, astfel ca
Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat
dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta DGSR despre aceasta descoperire si
de a indeplini dispozitiile primite de la DGSR privind indepartarea acestora. Achizitorul/ DGSR are
obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 10.1 de a
instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.
10.2 Daca din cauza unor astfel de dispozitii Executantul sufera intarzieri si/ sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.
11. Garanţia de buna execuţie a Contractului
11.1 Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului in conditiile
descrise mai jos.
11.2 In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului. Executantul va constitui
Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea Contractului.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin:
a) virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări;
c) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi în condiţiile legii,
şi devine anexă la Contract.
In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contractantul are obligaţia de
a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului , la o bancă agreată de ambele părţi. Poate fi acelasi
cont deschis pentru toate Ordinele de Lucru (comenzile) primite in derularea Contractului.
Suma iniţială care se depune de către Executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie
mai mică de 0,5% din preţul ordinului de lucru (comenzii), fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite
drept garanţie de bună execuţie în Contract.
11.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita
prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
Executantului, precizand totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul acordat
pentru remedierea prejudiciului. Dacă Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat,
Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie fără nicio altă notificare. Orice executare a garantiei
de buna executie naste in sarcina Executantului obligatia reintregirii valorii respectivei garantii prin
emiterea unei noi garantii de buna executie ori prin obtinerea unui adendum la cea existenta.
11.4 Garanţia de bună execuţie va fi eliberata, in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii ultimului
Proces-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) aferent pachetului de Lucrari
incredintate, dacă nu au fost ridicate pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim;
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- 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantie a lucrărilor executate, respectiv
in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii ultimului Proces Verbal de Recepţie
Finală.
11.5 In situatia in care din fapta culpabila a Executantului se naste un prejudiciu a carui valoare
excede cuantumului valoric acoperit de garantia de buna executie astfel cum este determinata
aceasta valoare la momentul emiterii pretentiei asupra garantiei, Achizitorul isi rezerva dreptul de a
solicita recuperarea diferentei dintre prejudiciul efectiv creat si prejudiciul acoperit ca urmare a
executarii garantiei de buna executie.
12. Obligatiile Executantului
12.1 (1) Executantul are obligatia de a executa integral si la termen serviciile de proiectare si lucrarile
de executie care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea termenelor si cerintelor prevazute
in Caietul de Sarcini si Proiectul Tehnic, precum si de a remedia viciile ascunse pana la expirarea
perioadei de garantie a lucrarilor.
(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale in faza de proiectare pentru lucrarile alocate,
obligatii care se completeaza cu cele prevazute in cadrul Caietului de Sarcini, in functie de caz (cu AC
sau fara AC):
a. de a intocmi Proiectul Tehnic (PTh), precum si planse si detaliile de executie, in completarea
Caietului de Sarcini intocmit de DGSR;
b. de a intocmi Proiectul Tehnic pentru desfacere-refacere suprafete afectate pentru lucrarile in
carosabil;
c. de a intocmi documentatia tehnica pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si pentru
obtinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau a acordului/
autorizatiei administratorului drumului, pentru lucrarile care nu necesita Autorizatie de
Construire;
d. de a intocmi documentatia pentru obtinere/ prelungire Autorizatie de Construire sau a
acordului/ autorizatiei administratorului drumului, pentru lucrarile care nu necesita Autorizatie
de Construire;
e. de a obtine Certificat de Urbanism, precum si avize/ acorduri specificate in Certificatul de
Urbanism si Autorizatie de Construire sau Acordul/autorizația administratorului drumului pe
numele ENGIE Romania S.A.;
f. de a intocmi studii geotehnice,studii topografice, documentatii necesare pentru obtinere avize
si acorduri;
g. obtinerea vizei Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in conformitate cu specificatiile
tehnice;
h. de a obtine expertize tehnice intocmite de experti tehnici atestati de catre MDRAP pe
domenii/ subdomenii si specialitati (A4,B2,C,D,E,F,Ig) solicitate in cazul in care, prin
Certificatul de Urbanism, se impune obtinerea unui acord eliberat de Inspectoratul de Stat in
Constructii pentru interventii asupra constructiilor existente (retea gaze naturale si/ sau drum).
(3) Executantul are de asemenea urmatoarele obligaţii principale in faza de executie, obligatii care se
completeaza cu cele prevazute in cadrul Caietului de Sarcini :
- de a-şi organiza şantierul de lucru pentru o execuţie corectă cu suprafeţele de teren necesare
pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare),
semne de circulatie, panouri de semnalizare/ presemnalizare, până la limita şi în cadrul
amplasamentului şantierului. Valoarea acestora precum şi costurile pentru consumul de
utilităţi şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant şi
sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de şantier); de asemenea, contractele de
asistenta cu Politia Rutiera, contractele temporare cu furnizorii de utilitati, cu unitati de
salubrizare, taxele pentru obtinerea Autorizatiei de Executie, taxa de groapa, taxa aviz
desfacere drum se suportă de către Executant şi sunt cuprinse în valoarea de ofertare
(organizare de şantier);
- de a supraveghea lucrarile, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terţi si tertilor,
în special cele rezultând din intervenţiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care
afecteaza integritatea reţelei de distribuţie de gaze sau a altor retele existente in zona;
- de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte,
fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executarii obligaţiilor sale contractuale; de a
suplimenta personalul si/ sau utilajele necesare indeplinirii contractului, daca va fi necesar,
fara costuri suplimentare pentru Achizitor;
- de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executarii
lucrarilor de a se asigura de valabilitatea autorizatiilor emise de ANRE pentru proiectare si
executie pe toata perioada derularii lucrarilor incredintate;
- de a executa lucrari de desfacere/ refacere suprafete afectate, lucrari de montaj
bransamente, conform prevederilor Caietului de Sarcini si Normelor tehnice in vigoare.
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(4) Lucrarile suplimentare care nu au fost cuprinse in listele de cantitati ale proiectului tehnic, nu vor fi
executate decat dupa validarea DGSR. In cazul in care Executantul, realizeaza lucrari fara acordul
DGSR (Reprezentantul Achizitorului), aceste lucrari nu vor fi decontate.
(5) Executantul are obligatia sa anunte începerea lucrărilor la emitentul Autorizaţiei de Construire/
Acordului/ Autorizatiei administratorului de drum şi la Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii, in
numele Achizitorului, utilizand formularele-tip specificate in legislatia in vigoare.
(6) Executantul este obligat sa efectueze probele si incercarile prevazute in prescriptiile tehnice legale
pentru asigurarea calitatii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995 republicata si NTPEE- 2018 si sa
convoace reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si ai DGSR pentru fazele
determinante.
(7) Executantul are obligatia remedierii lucrarilor executate necorespunzator pe cheltuiala proprie.
12.2 (1) Executantul are obligatia să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii
prevazute de Legea nr. 319/ 2006 si H.G. nr. 300/ 2006, precum si reglementarile prevazute in
Protocolul SSM (anexa la Caietul de Sarcini).
(2) In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate
pentru santierele temporare sau mobile, Executantul are urmatoarele obligatii:
 in calitate de proiectant:
o Intocmirea Planului General de Securitate al santierului;
o Deschiderea Dosarul de Interventii Ulterioare si a Registrului de Coordonare;
o Predarea Planului de Securitate si Sanatate odata cu documentatia tehnica
pentru avizare catre DGSR;
o Predarea Dosarului de Interventii Ulterioare (pe baza de proces - verbal care
se ataseaza la dosar) si a Registrului de coordonare (pe baza unui procesverbal care va fi atasat la registru).
 in calitate de executant-constructor:
o Intocmirea Planului Propriu de Securitate, in cazul in care este altul decat
proiectantul;
o Predarea Planului Propriu, Coordonatorului de Securitate pentru executia
lucrarilor desemnat de Achizitor;
o Pastrarea in permanenta pe santier a Planului de securitate.
(3) Executantul are obligaţia de a aviza subcontractanţii cu privire la faptul ca obligaţiile prevazute de
prezentul articol le sunt aplicabile. Executantul ramâne pe deplin responsabil de respectarea
acestora.
(4) În cazul co-executanţilor, respectarea acestor obligaţii va fi asigurata prin grija liderului de
asociaţie.
12.3 Executantul are obligaţia de a verifica, la primirea Ordinului de Lucru (Comanda), ca
documentele puse la dispoziţie nu conţin erori, omisiuni sau contradicţii care pot fi în mod normal
identificate de catre un profesionist. Daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicţii, Executantul
le va aduce imediat la cunoştinţa DGSR.
12.4 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul intocmit.
(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului si DGSR, la termenele precizate in
anexele la contract, toate documentele care vor sta la baza executiei lucrarii.
12.5 (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului si DGSR, in
orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare.
In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului si DGSR sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale.
12.6 (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de DGSR,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe
cheltuiala sa. Proiectarea va avea la baza ordinul de lucru (Comanda), emis de reprezentantul
achizitorului si obligatoriu masuratorile efectuate in teren. Pentru verificarea trasarii corecte
Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.
(3) Executantul este obligat sa transmita imediat, in scris DGSR orice lucrare clandestina la retelele
de gaze (bransamente, racorduri, extinderi) depistate pe parcursul executiei.
12.7 Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia:
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a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul si lucrarile in starea de ordine necesara pentru evitarea
oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor;
c) asigurarii confortului riveranilor;
d) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe/ in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru,
respectand legislatia de mediu in vigoare.
12.8 (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera pe toata durata contractului.
(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea
lucrarilor.
12.9 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; si/ sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia oricarei persoane.
(2) Executantul va raspunde direct in locul Achizitorului pentru orice eveniment survenit ca urmare a
nerespectarii Caietului de sarcini/ reglementarilor legale in vigoare privind presemnalizarea si
semnalizarea corespunzatoare, precum si imprejmuirea santierului.
Executantul va despagubi Achizitorul si DGSR impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatiile pentru care responsabilitatea revine Executantului. In cazul in care Achizitorul/
DGSR primeste amenzi pentru prestarea cu intarziere/ neefectuarea la termen a lucrarilor incredintate
(in conditiile prevazute de prezentul contract) sau executarea defectuoasa a lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract contravaloarea acestora va fi dedusa de Achizitor din valoarea facturilor emise de
Executant.
(3) In cazul producerii de tasari pe traseele retelelor edilitare cauzate de executia necorespunzatoare
a umpluturilor si pavajelor precum si a lucrarilor de montare, inlocuire a pieselor specifice care
acopera constructiile anexe si armaturile retelelor de gaze administrate de Achizitor, sarcina refacerii
corespunzatoare a lucrarilor revine Executantului pe perioada de garantie a lucrarilor. De asemenea,
acesta va suporta si contravaloarea eventualelor sanctiuni aplicate Achizitorului sau DGSR de catre
organele de control competente.
(4) Executantul va suporta contravaloarea eventualelor amenzi aplicate Achizitorului sau DGSR de
catre organele de control competente, ca urmare a refacerii necorespunzatoare a pavajului (tasari,
sau alte neconformitati), neasigurarea santierului (a transeelor, a gropilor) si pentru excesul de
material rezultat in urma decopertarii si sapaturii si contravaloarea amenzilor percepute pentru
executia de lucrari fara autorizatie de construire sau de spargere.
De asemenea, Executantul va suporta contravaloarea amenzilor aplicate Achizitorului sau DGSR de
catre organele de control competente, pentru executia de lucrari fara autorizatii de construire sau fara
autorizatii de spargere.
12.10 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu/ sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu
sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe
si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul/ DGSR impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
(4) Executantul are obligatia ca la executarea lucrarilor sa protejeze celelalte retele edilitare existente
in zona, solicitand in acest sens asistenta tehnica la unitatile detinatoare de retele edilitare, iar in
situatia deteriorarii unei retele, Executantul este singurul raspunzator de aceasta, suportand in
totalitate costurile de repunere in functiune a retelelor avariate.
12.11 (1) Pe parcursul executiei lucrarii Executantul are obligatia:
a) de a mentine presemnalizarea si semnalizarea, precum si imprejmuirea santierului;

Pag 8/ 22

b) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
c) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
d) de a aduna zilnic si de a indeparta de pe santier materialele excedentare, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) În acest scop, pe masura avansarii lucrarilor, Executantul va proceda la degajarea, curaţirea şi la
repunerea în starea initiala a amplasamentului pus la dispoziţie de catre DGSR în vederea executarii
lucrarilor.
12.12 Executantul işi procura, pe cheltuiala şi riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru
depozitarea excedentului sau molozului.
12.13 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale lucrarii,
aparute in perioada de garantie şi, dupa îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenţa a
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţa aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor şi
detaliilor de execuţie aferente executarii lucrarii. In situatia in care autoritatea locala impune un
termen de garantie mai mare decat cel ofertat pentru lucrarile de refacere suprafete, Executantul se
obliga sa respecte acest termen.
12.14 Executantul are obligaţia de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe
parcursul derularii contractului, cu privire la:
- persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;
- forma juridica a societaţii;
- denumirea societaţii;
- sediul social al societaţii;
- obiectul principal de activitate,
şi în general toate modificarile importante cu privire la funcţionarea societaţii.
12.15 (1) Executantul are obligatia de a presemnaliza, semnaliza si imprejmui santierele de constructii
conform legislatiei in vigoare aplicabile in domeniu si a Ghidului de Informare si Semnalizare in
Santier (anexa la Caietul de Sarcini).
(2) Executantul este obligat sa aduca terenul la starea initiala in conformitate cu specificatiile si
termenele din Caietul de Sarcini.
12.16 Executantul are obligatia transmiterii prin intermediul Portalului Web Parteneri extinderi
conducte si bransamente sau prin alt canal de comunicare precizat de Achizitor, documentele si
informatiile referitoare la stadiul lucrarilor incredintate. Executantul garanteaza corectitudinea datelor
introduse in Portal cu informatiile din documentele originale.
12.17 Executantul declara si garanteaza Achizitorului ca:
(i) are capacitate deplina de a executa prestatiile la care se obliga si de a indeplini toate obligatiile
contractate cu Achizitorul ca fiind in sarcina Executantului;
(ii) Executantul nu este implicat si nu exista riscul previzibil de a fi implicat in nicio procedura de
insolventa (observatie/ reorganizare/ faliment) sau orice fel de procedura sau demers judiciar sau de
alta natura care i-ar putea limita capacitatea de a contracta si executa prestatiile la care se obliga;
(iii) prestatiile sunt in conformitate cu obiectul de activitate pe care Executantul este autorizat sa il
desfasoare;
(iv) Executantul detine toate autorizatiile, avizele si permisele prevazute de legislatia aplicabila,
inclusiv dar nelimitat la autorizatia de mediu, de constructie, de semnalizare (etc) si oricare alta
autorizatie specifica necesare pentru a functiona si a-si desfasura activitatea in mod legal si pentru a
executa prestatiile la care se obliga in mod valabil prin prezentul contract;
(v) Executantul respecta toate instructiunile, regulamentele, ordinele, normele si orice alte documente
specifice emise de autoritatile, institutiile sau orice alte entitati competente, si care sunt aplicabile
prestatiilor la care se obliga;
(vi) Executantul detine cunostintele, tehnologia si know-how-ul necesare pentru a executa prestatiile
la care se obliga cu promptitudine si la cel mai inalt grad de calitate;
(vii) in executarea prestatiilor la care se obliga Executantul va lucra numai cu personal calificat
conform legii si bine instruit si va respecta cu strictete toate prevederile legale inclusiv dar nelimitat la
normele privind protectia si sanatatea in munca ; in cazul in care Executantul nu va respecta
obligatiile asumate in ceea ce priveste personalul solicitat la nivelul documentelor achizitiei,
Achizitorul este indreptatit sa retraga Executantului ordinele de lucru (comenzile) alocate si sa solicite
acestuia sa achite o penalitate de 10% din valoarea Contractului.
(viii) in cazul in care Executantul nu va respecta oricare din garantiile prevazute in cadrul prezentului
Contract, acesta se angajeaza ferm sa despagubeasca Achizitorul pentru integralitatea prejudiciilor
suferite, inclusiv dar nelimitat la daune cauzate Achizitorului in desfasurarea activitatii comerciale a
acestuia precum si orice amenda, penalitate si alte masura de sanctionare impusa Achizitorului/
DGSR de orice autoritate, institutie sau tert abilitat ca urmare a nerespectarii obligatiilor si garantiilor
asumate de catre Executant in cadrul prezentei clauze si a executarii prestatiilor de catre acesta din
urma.
12.18 Executantul are obligaţia, pe parcursul derulării contractului, de a notifica in scris Achizitorul cu
cel putin 60 de zile anterior datei la care va expira autorizatia eliberata de catre ANRE Executantului
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si care ii confera dreptul sa proiecteze si sa execute lucrari in domeniul gazelor naturale conform
obiectului prezentului contract. De asemenea, Executantul este obligat ca dupa ce obtine noile
autorizatii sa depuna o copie la Achizitor.
12.19 In cazul in care Executantul nu respecta dispozitiile art. 12.18 sau se constata ca Executantul
nu mai are valabile autorizatiiile ANRE, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, caz in care va
retrage Ordinul de Lucru (Comanda) lansata catre Executant.
12.20 Executantul se angajeaza ferm sa despagubeasca Achizitorul sau DGSR pentru integralitatea
prejudiciilor suferite, inclusiv dar nelimitat la daune cauzate Achizitorului in desfasurarea activitatii
comerciale a acestuia, precum si orice amenda, penalitate si alta masura de sanctionare impusa
Achizitorului sau DGSR de orice autoritate, institutie sau tert abilitat ca urmare a expirarii autorizatiei
prevazuta la art. 12.18.
12.21 Executantului ii este interzis sa ceara clientului alte sume de bani pentru lucrarile ce fac obiectul
prezentului contract, in afara celor primite de la Achizitor si nu are dreptul de a conditiona realizarea
lucrarilor ce fac obiectul acestui contract de alte lucrari ce ar putea face obiectul unui contract incheiat
intre Executant si client. In cazul in care faptele pot fi dovedite, Achizitorul este indreptatit sa rezilieze
Contractul si sa perceapa daune de imagine.
12.22 Executantul are obligaţia, pe parcursul derulării contractului, de a raspunde cu corectitudine si
de a transmite raportari periodice sau punctuale catre DGSR, cu privire la statusul lucrarilor si a
documentelor.

13. Obligatiile Achizitorului/ DGSR
13.1 Achizitorul va pune la dispozitia Executantului materialele necesare executiei conform
prevederilor Caietului de Sarcini.
13.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului schita solutiei de alimentare si
documentele necesare initierii demersului de obtinere avize si autorizatii.
13.3 Achizitorul/ DGSR va pune la dispozitia Executantului documentele informatiile necesare
executarii Contractului.
13.4 Achizitorul are obligatia de a achita pretul Contractului in conformitate cu prevederile
contractuale.
13.5 DGSR va asigura accesul Executantului in aplicatia informatica mentionata in prezentul Contract
– http:/ / portalparteneri.distrigazsud-retele.ro, ca si canal de comunicare sau prin adresele de e-mail
dedicate.
13.6 DGSR va asigura instruirea personalului desemnat al Executantului pentru utilizarea canalului de
comunicare prevazut la art. 13.5.
13.7 DGSR va asigura functionarea corespunzatoare a acestui canal de comunicare; in situatia unor
disfunctionalitati ale aplicatiei DGSR va pune la dispozitia Executantului un canal alternativ de
comunicare.
13.8 DGSR va notifica in scris Executantul cu privire la lucrarile si numarul de zile de intarziere
inregistrate fata de termenele stipulate in contract.
13.9 DGSR va pune la dispozitia Executantului raportari periodice (de ex., lunare/ trimestriale) ale OL
incredintate, cu statusurile aferente.

14. Securitate si sanatate in munca
14.1 Executantul trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în
muncă si ale Codului Muncii, precum şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile. Executantul va
numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care să răspundă de respectarea prevederilor
de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată
pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor Executantul va asigura toate facilităţile
Răspunderea pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul securitatii si sanitatii in munca revine
în integralitate Executantului, indiferent dacă locul producerii evenimentului este amplasamentul
lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.
14.2 Executantul trebuie să respecte reglementarile in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
inclusiv în perioadele cu temperaturi extreme.
14.3 Achizitorul poate să numească un coordonator de securitate care să verifice îndeplinirea
prevederilor legale. Această verificare ntermenu exonerează de răspundere pe Executant.
14.4 Executantul este obligat sa prezinte lunar Achizitorului (la Biroul Achizitii Lucrari din cadrul
Directiei Financiare, Achizitii si Afaceri Generale) situatia accidentelor de munca din luna precedenta,
respectiv pana la data de 03 ale lunii ulterioare de raportat, conform modelului anexat Caietului de
Sarcini.
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14.5 Pentru comenzi cu valoare mai mare decat echivalentul a 25.000 €, Executantul trebuie sa
furnizeze lunar numarul orelor lucrate pentru ordinul de lucru (comanda) respectiv de catre salariatii
sai sau subcontractanti.
14.6 In cazul in care Executantul nu respecta reglementarile in domeniul securitatii si sanatatii in
munca Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul.
14.7 Inaintea inceperii lucrarilor, Executantul are obligatia de a se asigura ca sunt intrunite toate
conditiile privitoare la masurile de prevenire a principalelor riscuri care pot aparea intr-un santier. Lista
informativa cu principalele riscuri identificate pana in prezent se regaseste in Caietul de Sarcini. In
cazul in care Executantul identifica si alte riscuri specifice santierului in cauza, va avea obligatia sa ia
masurile in consecinta pentru prevenirea acestorasi sa instiinteze Achizitorul in aceasta privinta.
14.8 Executantul are obligatia ca suplimentar fazelor de instruire a personalului propriu prevazute de
legislatia in vigoare, sa realizeze o instruire specifica personalului operativ temporar care efectueaza
lucrari in baza Contractului. Instruirea specifica se realizeaza inainte de inceperea lucrarilor, avand
personal tinta fiecare angajat care desfasoara activitati ce decurg din Contract, pe baza Tematicii de
instruire
14.9 Instruirea prevazuta la art. 14.8 trebuie efectuata de catre un reprezentant al serviciului propriu/
extern de prevenire si protectie care sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul
securitatii si sanatatii in munca prevazute in H.G.nr 1425/ 2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
14.10 Procesele Verbale de Instruire trebuie transmise in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data
intocmirii catre Serviciul SSM-SU din cadrul Distrigaz Sud retele S.R.L.
Lucratorii Executantului au obligatia participarii la sesiunile de instruire realizate de catre Serviciul
SSM-SU din cadrul Distrigaz Sud Retele S.R.L.
14.11 Executantul are obligatia de a nu utiliza fibre care contin substante confirmate sau presupuse a
fi cancerigene pentru om sau substante clasificate ca CMR. Daca nu exista nicio alta solutie tehnica,
utilizarea acestor materiale este permisa doar sub rezerva acordului prealabil al Achizitorului.
14.12 Executantul are obligaţia de a aviza subcontractanţii cu privire la faptul că obligaţiile prevăzute
de prezentul articol le sunt aplicabile, fiind specificat in acelasi timp faptul ca Executantul rămâne pe
deplin responsabil de respectarea acestora de catre subcontractanti. În cazul asocierilor de
Executanţi, respectarea acestor obligaţii va fi asigurată prin grija liderului de asociaţie.
15. Responsabilităţi de mediu
15.1 La executarea lucrarilor asumate, Executant are obligaţia de a lua toate măsurile necesare
pentru:
 Protejarea mediului, inauntrul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau
neajunsuri provocate persoanelor, proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot
sau alti factori generate de metodele sale de lucru, respectand legislatia de mediu in
vigoare (O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului; Ordinul nr. 756/1997 pentru
aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului; Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjurator; Legea nr. 211/2011 Republicata privind regimul
deseurilor; Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferica si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare; H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase; H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; H.G. nr. 1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.
891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare,
retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi
a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării;
 Depozitarea materialelor reutilizabile rezultate in urma lucrarilor de excavare, in
containere speciale, fiind strict interzis contactul acestora cu zona limitrofa santurilor;
 Indepartarea imediata a materialelor neutilizabile rezultate in urma excavarii (moloz,
deseuri etc) cu mijloace de transport corespunzatoare;
 Gestionarea deseurilor rezultate din lucrari sau pe parcursul executiei lucrarilor
(deseuri din sapaturi, deseuri metalice, deseuri menajere, pet-uri), colectarea
selectiva si depozitarea temporara cu respectarea legislatiei de mediu (Legea nr.211/
2011 privind regimul deseurilor);
 Asigurarea evidentei gestiunii deseurilor rezultate pe parcursul executiei lucrarilor,
conform H.G. nr. 856/2002;
 Transportul deseurilor din sapaturi, in zonele indicate de primariile locale, cu
respectarea reglementarilor in vigoare - Hotararea nr. 1061/2008 si intocmirea
formularului de incarcare descarcare deseuri nepericuloase;
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Asigurarea periodica (zilnica sau saptamanala, dupa caz) a sortarii, transportului si
predarii fierului vechi rezultat din demontarea conductei vechi, cu respectarea
reglementarilor in vigoare prevazute de H.G. nr. 1061/ 2008 si intocmirea formularului
de incarcare descarcare deseuri nepericuloase;
 Prevenirea accidentelor, incendiilor, exploziilor; In cazul producerii unui incident cu
prejudiciu asupra mediului, executantul va lua masurile preventive necesare si in
termen de 2 ore va informa atat Autoritatile de mediu, conform O.U.G. nr. 68/ 2007
privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului, cat si Achizitorul/DGSR;
 Asigurarea zilnica si pastrarea curateniei si ordinii in jurul organizarii santierului;
 Readucerea terenurilor, afectate la starea initiala, in termenele impuse prin
“Autorizatii” (insa nu mai mult de 35 de zile de la data receptiei tehnice).
15.2 Achizitorul are obligatia de a:
a) Verifica periodic pastrarea curateniei si a ordinii in jurul organizarii santierului;
b) Verifica periodic (zilnic sau saptamanal, dupa caz) modalitatile de colectare selectiva si
depozitarea temporara a deseurilor rezultate pe parcursul lucrarilor;
c) Verifica documentele intocmite de Executant pentru transportul deseurilor din sapaturi si
metalice (formularele de incarcare descarcare deseuri nepericuloase);
d) Verifica depozitarea substantelor chimice periculoase.
15.3 Proiectantul are obligatia de a:
a) Identifica in memoriile tehnice aspectele de mediu generate de lucrarile de executie,
impactul asupra mediului si riscurile;
b) Identifica in memoriile tehnice deseurile rezultate din activitatea de executie si de a stabili
modalitatile de depozitare provizorie si de eliminare a acestora;
c) Stabili masuri in scopul tinerii sub control si diminuarii impactului activitatilor asupra
mediului.
15.4 Achizitorul are obligatia de a verifica la avizarea documentatiilor tehnice includerea legislatiei de
mediu si a criteriilor de mediu specifice lucrarilor in memoriile tehnice.


16. Inceperea si executia lucrarilor
16.1 In cazul extinderilor de conducta si racordurilor aferente termenul maxim calculat intre data
emiterii OL de catre DGSR si depunerea la Primarie a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire (AC), este de maxim 80 zile.
In plus, nu se vor depasi 60 de zile pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (CU) si a tuturor
avizelor prevazute de acesta, respectiv 30 de zile de la momentul obtinerii ultimului aviz pentru
intocmirea documentatiei tehnice si depunerea acesteia in vedere obtinerii AC.
Termenul de solicitare a receptiei tehnice a lucrarilor este de maxim 75 de zile de la data eliberarii
AC.
In acest interval, Executantul are obligatia obtinerii AS/Aviz Politie, executiei integrale a lucrarii,
inclusiv refacere, realizarea ridicarilor topo, realizarea fazelor determinante cu ISC( dupa caz),
intocmirii cartii tehnice aferente lucrarii. Executantul are obligatia executarii gropilor de pozitie
necesare operatiunilor de punere in functiune la data stablilita de comun acord cu Achizitorul.
Termenul de demarare a executiei lucrarilor este de maxim 15 de la verificarea tehnica a proiectului
de executie.
16.1.1 In cazul racordurilor simple termenul maxim calculat intre data emiterii OL de catre DGSR si
depunerea la Primarie a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/ depunerea
solicitarii de eliberare a avizului de executie sau Acordului/autorizației administratorului drumului, este
de maxim 50 zile.
In plus, nu se vor depasi 30 de zile pentru obtinerea CU si a tuturor avizelor prevazute de acesta,
respectiv 30 de zile de la momentul obtinerii ultimului aviz pentru intocmirea documentatiei tehnice si
depunerea acesteia in vedere obtinerii AC.
Termenul de solicitare a receptiei tehnice a lucrarilor este de maxim 75 de zile de la data eliberarii
AC/ avizului de executie sau Acordului/autorizației administratorului drumului .
In acest interval, Executantul are obligatia obtinerii AS/ Aviz Politie, executiei integrale a lucrarii,
inclusiv refacere, intocmirea planului de situatie cu cote fata de repere fixe, realizarea fazelor
determinante cu ISC( dupa caz), intocmirii cartii tehnice aferente lucrarii.
Executantul are obligatia executarii gropilor de pozitie necesare operatiunilor de punere in functiune la
data stablilita de comun acord cu DGSR.
Termenul de demarare a executiei lucrarilor este de maxim 15 de la verificarea tehnica a proiectului
de executie.
16.2 (1) Pentru realizarea termenelor se va desfasura urmatoarea succesiune de actiuni, cu etapele
principale de executie care se completeaza cu etapele intermediare din Caietul de Sarcini:
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A) DGSR va aloca Executantului lucrari pe raza teritoriala a lotului contractat, prin
transmiterea unui Ordin de Lucru (Comanda);
B) Ordinul de Lucru (Comanda) va fi transmis prin e-mail/ portal. Ordinul de Lucru (Comanda)
se va regasi fizic in locatiile mentionate in Caietul de Sarcini. Data de postare in portal va
trebui obligatoriu sa coincide cu data regasirii fizice a Ordinului de Lucru (Comanda) in
locatie;
C) Executantul va ridica Ordinul de Lucru (Comanda), in original, in maxim 4 (patru) zile de la
data primirii Ordinului de lucru (Comanda) prin e-mail/ portal;
D) Executantul, dupa preluarea Ordinului de Lucru (Comanda), va realiza lucrarile de
proiectare si executie cu respectarea termenelor si cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini,
in functie de caz, dupa cum urmeaza:
(2) In cazul in care Executantul intarzie cu mai mult de 5 (cinci) zile inceperea lucrarilor sau daca nu-si
indeplineste obligatiile, Achizitorul prin reprezentantul sau, este indreptatit sa-i fixeze Executantului un
termen pana la care activitatea sa sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit va putea rezilia prezentul Contract.
In cazul in care ordinele de lucru (comenzile) sunt retrase Executantului, acesta trebuie sa predea
Achizitorului toate avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete in termen de
maxim 3 zile de la primirea instiintarii de retragere a ordinelor de lucru (comenzilor), pentru a permite
Achizitorului continuarea procedurii de realizare a lucrarilor.
(3) Executantul are obligatia sa anunte, in numele Achizitorului, inceperea lucrarilor la emitentul
Autorizatiei de Construire si la Inspectoratul de Stat in Constructii. In caz contrar, Executantul va
suporta contravaloarea amenzilor percepute.
16.3 (1) DGSR are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul DGSR si/ sau al altor reprezentanti ai Achizitorului
in santier si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
16.4 (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia
de executie si de legislaţia în vigoare.
(2) Pentru materialele furnizate de Achizitor si preluate de Executant de la sediul Achizitorului sau de
la orice alta adresa indicata de catre acesta din urma, toate costurile legate de aceasta operaţie vor fi
suportate de Executant.
Daca, în funcţie de condiţiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale
impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligaţia de a construi sau de a-şi procura magaziile
respective, chiar şi în afara şantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreţinere,
fixare, conservare şi transport între magazie (depozit) şi şantier.
În toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data
preluarii acestora şi îşi asuma raspunderea legala a unui depozitar.
(3) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine Executantului.
(4) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
16.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
Dirigintelui de Santier. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din
lucrare, la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este
cazul. Cheltuielile pentru dezvelire si refacere vor fi suportate de catre Executant.
(2) Executantul are obligatia de a transmite zilnic, cu minim 24 de ore in avans catre DGSR lista
santierelor deschise si saptamanal in fiecare zi de joi lista bransamentelor programate a se executa in
saptamana urmatoare.
17. Sistarea lucrarilor
Pe perioada întreruperii lucrarilor pentru orice motiv, Executantul are obligaţia de a lua toate masurile
necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea degradarii lucrarilor în curs,
prevenirea accidentelor de orice fel, paza şantierului şi orice alte masuri necesare care ar putea
preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului, DGSR sau unor terţe persoane.

18. Finalizarea lucrarilor
18.1 Ansamblul lucrarilor sau oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin
prevederile Caietului de Sarcini.
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18.2 La finalizarea lucrarilor, Executantul transmite o declaratie de incheiere a lucrarii prin care
confirma ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie la
terminarea lucrarilor.
18.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. Receptia se poate
face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional.
18.4 În sensul prezentului contract, lucrarile sunt considerate finalizate la data semnarii PVRF.
18.5 Executantul este obligat sa puna bransamentul in functiune curat, fara reziduuri, (deseuri) si fara
apa. Daca reprezentantul achizitorului constata prezenta apei sau a altor impuritati, Executantul va fi
penalizat cu 5% din valoarea lucrarii incredintata prin ordinul de lucru (comanda) si va fi obligat sa
remedieze aceasta deficienta in termen de 48 de ore de la constatarea ei.
18.6 Partile convin ca, pe masura edificarii lucrarilor de constructii, Achizitorul dobandeste
proprietatea asupra acestora. Cu toate acestea, riscul si paza lucrarii trec in sarcina Achizitorului la
momentul receptiei la terminarea lucrarilor (PVRTL).
19. Perioada de garanţie acordata lucrarilor
19.1 Perioada de garantie este de ..... luni (nu poate fi mai mica de 24 luni) si se deruleaza
incepand de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte
din punct de vedere fizic si functional, pana la data Receptiei Finale. In situatia in care autoritatea
locala impune un termen de garantie mai mare decat cel specificat in Documentatia de Atribuire
pentru lucrarile de refacere suprafete, Executantul se obliga sa respecte acest termen.
19.2 (1) In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. 1, pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
b. unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din
lucrari; sau
c. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
19.3 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 19.2 alin. 1, Achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute lucrarile. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia sau din garanţia de buna execuţie.
20. Modalitaţi de plata
20.1 (1) Termenul de plată este de 30 de zile de la data emiterii facturii de către Executant, dupa cum
urmeaza:
- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 1- 11 ale lunii, Achizitorul va beneficia de un
termen de graţie la plată până în data de 11 a lunii;
- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 12 – 20 ale lunii, Achizitorul va beneficia de
un termen de graţie la plată până în data de 20 a lunii respective;
- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 21 – ultima zi lucratoare ale lunii, Achizitorul
va beneficia de un termen de graţie la plată până la penultima zi lucratoare a lunii respective;
- In cazul in care termenul de plata stabilit conform dispozitiilor de mai sus cade intr-o zi
nelucratoare, platile se vor efectua in ziua anterioara.
Respectiva factura trebuie sa fie acceptata si receptionata de catre DGSR, in cel mult 10 (zece) zile
de la emitere si sa fie valida din punctul de vedere al Codului Fiscal, in caz contrar, termenul de 60
(saizeci) zile urmand a curge de la data receptionarii facturii corectate. Factura va fi insotita de
situatiile de lucrari semnate/ acceptate de catre DGSR.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta spre decontare factura in format electronic A4.
Factura trebuie sa prezinte cel putin elementele urmatoare:
 Denumirea lucrarii;
 Valoarea facturii;
 Numarul de comanda SAP.
(3) Factura va fi transmisa, in original, direct sau prin Registratura Generala, pentru a fi decontata,
catre ENGIE Romania SA - Direcia Financiara, Serviciul Contabilitate - B-dul Marasesti nr. 4-6, sector
4, Bucuresti.
20.2 Achizitorul nu acorda avans.
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20.3 (1) Taxele privind: Certificatul de Urbanism, avizele solicitate prin acesta, Autorizaţiile de
Construire, sau acordul/ avizul administratorului drumului, dupa caz, taxele solicitate la depunerea
anuntului de incepere lucrare, vor fi decontate separat, in baza documentelor justificative (chitante,
ordine de plata sau alte dovezi de plata), in plus fata de valoarea de oferta. Executantul este obligat
sa prezinte Achizitorului documentele justificative (chitante, ordine de plata sau alte dovezi de plata)
aferente avizelor si autorizatiilor, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data obtinerii ultimului aviz/
Autorizatiei de Construire sau acordului/ avizului administratorului drumului, dupa caz. Taxa de
groapa, taxa aviz desfacere drum precum si alte taxe ce tin de organizarea de santier se platesc de
catre Executant, regasindu-se in oferta financiara a Executantului.
(2) In cazul in care se percep penalizari, acestea se vor deduce din facturile prezentate la plata de
catre Executant sau se vor factura separat.
20.4 Acceptarea la plata a situatiei de lucrari definitive se va face numai dupa predarea documentelor
necesare intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei catre DGSR.
20.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesele verbale de receptie la terminarea
lucrarilor nu vor fi semnate de comisia de receptie pentru toate lucrarile incredintate. Receptiile finale
vor fi realizate la expirarea perioadei de garantie.
21. Asigurari
21.1 (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice,
sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(3) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii si asociatii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si asociatilor sa prezinte
Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestora.
22. Modificarea Contractului
22.1 Modificarea contractului se face prin Act/e Adiţional/e, în condițiile stipulate în prezentul articol.
22.2 Modificarea nesubstantiala a contractului;
a)
Modificările nesubstanţiale se vor face prin Act/e adiţional/e, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare la data încheierii acestuia.
b)
Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, in
condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor sectoriale.
c)
Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
•
devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări suplimentare care nu
au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
•
schimbarea contractantului este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe
privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile
existente achiziţionate şi ar cauza entităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;
d) Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
•
modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o entitate contractantă
care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;
•
modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
e)
Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i)
valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului sectorial de lucrări.
(ii)
modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.
f)
Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci când Executantul cu care Achizitorul a încheiat iniţial contractul este
înlocuit de un nou Executant, în una dintre următoarele situaţii:
(i)
ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de Achizitor;
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(ii)
drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie sectoriala sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, 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 sectorial şi să nu se realizeze
cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
(iii)
în cazul în care entitatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de
subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de entitatea contractantă;
22.3 Evaluarea Modificărilor
Modificările vor fi evaluate după cum urmează:
a) la preţurile din Contract, sau
b) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau
c) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Achizitorul le
consideră adecvate;
22.4 Modificarea Contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, se realizează prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.
22.5 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează
numai cu acceptul Achizitorului, şi nu reprezintă o modificare substanţială, decât în situatia in care
noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin
criteriile prevăzute în cadrul Documentaţiei de Atribuire.
În situaţiile prevăzute mai sus executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire.
Inlocuirea personalului se va realiza astfel incat sa nu fie afectate termenele si obligatiile contractuale.
23. Subcontractarea
23.1 Achizitorul solicita, la incheierea Contractului, sau atunci cand se introduc noi subcontractanti,
prezentarea contractelor incheiate intre Executant si subcontractant/ subcontractanti nominalizati in
oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract.
23.2 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii Contractului cu
conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a Contractului.
23.3 In situatia precedenta, Executantul va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi
subcontractanti implicati ulterior in executarea Contractului. Atunci cand inlocuirea sau introducerea
unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea Contractului, acestia transmit certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/
capabilitatilor corespunzator partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
23.4 Contractele incheiate cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu Oferta .
23.5 Dispozitiile privind subcontractantii nu diminueaza in nici o situatie raspunderea contractantului in
ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. Executantul ramane raspunzator pentru
derularea Contractului si va fi singura entitate de legatura cu Achizitorul. Executantul se va asigura
că subcontractanții propuși vor avea nivelul de calificare necesar pentru executarea lucrarilor la
același nivel de calitate conform cerințelor Achizitorului. Achizitorul are dreptul de a solicita înlocuirea
oricăruia dintre subcontractanții care nu va asigura nivelul de calitate cerut în ceea ce privește
lucrarile executate. Nerespectarea prezentei clauze dă dreptul Achizitorului la rezilierea Contractului
printr-o simplă notificare scrisă, dacă în termen de 15 zile de la data primirii acesteia, Executantul nu
înlocuiește subcontractanții respectivi, fără nicio altă formalitate legală și/ sau judiciară prealabilă.
23.6 La incetarea anticipata a Contractului altfel decat prin denuntare unilaterala permisa de prezentul
contract, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului
contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sa introduca in
contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi
continuat de subcontractori, la solicitarea Achizitorului, fara insa a se putea modifica valoarea
preturilor unitare, in situatia in care Aachizitorul decide in acest sens.
23.7 In cazul in care sunt sesizate nerespectari de catre Executant a obligaţiilor cu privire la
subcontractanţi, Achizitorul este indreptatit sa solicite Executantului remedierea deficientelor sesizate
si sa solicite acestuia sa achite o penalitate de 50% din valoarea Ordinului de Lucru (Comanda). In
cazul in care in termenul fixat de Achizitor, deficientele nu sunt remediate, Achizitorul este indreptatit
sa rezilieze Contractul.
23.8 Datele de identificare ale subcontractantului/ subcontractorilor precum si partea/ partile din
contract ce revine/ revin acestuia/ acestora se regasesc in Anexa 1 la prezentul Contract.
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24. Plata directa catre subcontractanti
24.1 Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/ partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, potrivit contractului dintre Executant si
Subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite
acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.
24.2 Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii Contractului, sau la momentul introducerii
acestora in contractul de achizitie sectoriala, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.
24.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant
si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
Acordul partilor se poate materializa:
a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti
respectiv Achizitor, Executant si Subcontractant, in situatia in care contractul de
subcontractare nu este cesionat Achizitorului;
b) prin íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci
cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului;
25. Raspunderea solidara
25.1 In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire
acestia raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie sectoriala.
25.2 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnico-profesionala invocand sustinerea unui/ unor tert/ terti raspunderea solidara a
tertului/ tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/ acestia a
obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
25.3 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara invocand sustinerea unui/ unor tert/ terti, Achizitorul solicita ca operatorul
economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea
Contractului.
25.4 Achizitorul isi rezerva dreptul sa urmareasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar
putea sa o aiba impotriva tertului/ tertilor sustinator/ sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm.
26 Clauze de revizuire
Se vor detalia, atunci cand va fi cazul, la nivelul documentatiei ce va sta la baza ofertarii din etapa a
doua a sistemului dinamic.
27. Sancţiuni si penalitati
27.1 Nerespectarea termenelor de depunere/ obtinere/ executie mentionate in prezentul capitol poate
atrage aplicarea de penalitati.
Nerespectarea obligatiei privind demararea formalitatilor, in functie de caz, pentru obtinerea
Certificatului de urbanism sau a acordului/ autorizatiei administratorului drumului pentru lucrarile care
nu necesita AC in termen de maxim 5 (cinci) zile de la primirea notificarii/ email-ului referitor la
ordinul de lucru (comanda) din partea DGSR (reprezentantul Achizitorului), atrage aplicarea de
penalitati in cuantum de 5 (cinci) lei/ zi pentru fiecare zi de intarziere.
27.2 Nerespectarea obligatiei privind efectuarea demersurilor depunerii documentatiilor in vederea
obtinerii autorizatiei de construire/acordului sau autorizație administratorului drumului in termen de 80
(optzeci) de zile, atrage aplicarea de penalitati dupa cum urmeaza:
a) o suma fixa in valoare de 100 lei;
b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 81-a zi de la data emiterii
ordinului de lucru (comanda).
27.3 Nerespectarea obligatiei privind realizarea bransamentelor conform termenului de la art. 16.1,
atrage aplicarea de penalitati dupa cum urmeaza:
a) o suma fixa in valoare de 100 lei;
b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data emiterii
autorizatiei de construire/ de la data emiterii acordului/ avizului administratorului drumului.
daca nu se prevede obtinerea unor avize suplimentare. In cazul in care sunt prevazute avize
suplimentare, a 31-a zi va fi calculata de la data emierii ultimului aviz solicitat.
Penalitatile vor fi corelate cu valorile prevazute in eventualele modificari legislative.
In cazul depasirii termenelor mentionate mai sus, proiectantul/ executantul poate suporta dublarea
sau triplarea penalitatilor, dupa cum urmeaza:
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a)

dublul sumei datorate, incepand cu a 66-a zi de la data neindeplinirea obligatiilor pentru care
se percepe penalitatea
b) triplul sumei datorate, incepand cu a 120-a zi de la data neindeplinirea obligatiilor pentru care
se percepe penalitatea
Nerespectarea obligatiei privind intretinerea stadiului real al lucrarilor in faza de executie cu informatii/
date, aferente eventualelor alte documente/ activitati necesare a fi obtinute intre validarea PTh si
punerea in functiune, atrage aplicarea unor penalitati in cuantum de 5 lei/ zi .
27.4 Nerespectarea obligatiei privind predarea tuturor avizelor si autorizatiilor obtinute/ documentatiei
complete/ PTh , dupa caz, in cazul retragerii ordinelor de lucru (comenzilor), in termen de maxim 3
zile de la primirea instiintarii de retragere a acestora, atrage aplicarea de penalitati in cuantum de 20
(douazeci) lei/ zi pentru fiecare zi de intarziere.
27.5 Penalitatile prevazute la cap. 27 se vor calcula si aplica cumulativ. Penalitatile pot fi retinute din
facturile emise la plata de catre Executant, sau se vor factura separat. In termen de 15
(cincisprezece) zile de la data notificarii, Executantul are dreptul sa transmita reprezentantului
Achizitorului (DGSR), dovezi, justificari/ sa conteste numarul de zile de intarziere calculate. Dupa
expirarea acestui termen reprezentantul Achizitorului va trece la perceperea penalitatilor, Executantul
nemaiavand drept de contestare.
28. Încetarea Contractului
28. 1. Prezentul Contract înceteaza în urmatoarele cazuri :
a) la expirarea duratei prevazute la art. 3;
b) in caz de modificare substantiala;
c) In caz de reziliere, conform prevederilor contractuale;
d) denuntare unilaterala de catre Achizitor conform prevederilor contractuale;
e) în caz de forţa majora care se prelungeşte mai mult de 30 de zile.
Incetarea Contractului in oricare din cazurile prevazute mai sus, nu produce efecte asupa Ordinelor
de Lucru (Comenzilor) emise anterior datei de incetare a Contractului, precum si a facturilor emise in
baza lucrarilor executate conform acestor ordine de lucru (comenzi), care trebuie finalizate si
receptionate, cu exceptia cazului in care prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor nu mai este
posibila din motive ce tin de legislatia aplicabila.
28.2 În cazul încetarii contractului conform art. 28.1 de mai sus, parţile vor avea obligaţiile descrise
mai jos:
(i) Parţile vor proceda in termen de cel mult 10 zile de la data incetarii prezentului Contract, la
constatarile cu privire la lucrarile sau parţile de lucrari executate in conformitate cu prezentul
contract, la inventarul materialelor aprovizionate, precum şi la inventarul descriptiv al
materialului şi al instalaţiilor existente pe şantier. Va fi întocmit un proces-verbal al acestor
operaţiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepţie a lucrarilor sau a parţilor de
lucrari executate. În termen de 5 zile de la data procesului verbal, DGSR stabileşte masurile
care trebuie luate înainte de închiderea şantierului pentru a asigura conservarea şi
securitatea lucrarilor sau a parţilor de lucrari executate. Aceste masuri pot include demolarea
anumitor parţi de lucrari. În cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul
acordat de DGSR, acesta le executa din oficiu, costul acestor lucrari urmand sa fie imputat
Executantului. Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de
DGSR.
(ii) În termen de 5 zile de la data procesului verbal menţionat la alineatul (i) de mai sus,
Executantul are obligaţia de a preda DGSR:
- situaţia de lucrari şi situaţia de plata corespunzatoare lucrarilor executate in conformitate
şi neachitate la data rezilierii sau a încetarii contractului;
- toate planurile şi orice alte documente puse la dispoziţia Executantului de catre Achizitor,
în legatura cu executarea lucrarilor;
- toate avizele si autorizatiile obtinute precum si documentatiile complete, pentru a permite
Achizitorului continuarea procedurilor;
- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziţia
Executantului de catre Achizitor, in vederea îndeplinirii de catre acesta din urma a
obligaţiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse,
componente, echipamente vor fi transportate de executant la sediul Achizitorului sau in
orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operaţiune vor fi
suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa
acestuia.
In situatia in care din culpa Executantului materialele nefolosite nu mai corespund din
punct de vedere calitativ, Achizitorul va recupera contravaloarea respectivelor
materialelor prin emiterea unei facturi.
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(iii) Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune-interese pentru prejudiciile
suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligaţia de a plati factura emisa de
Executant corespunzatoare lucrarilor executate pâna la data rezilierii sau a încetarii, conform
articolului 28 din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde şi valoarea materialelor
aprovizionate in avans de catre Executant.
(iv) Prezenta clauza ramâne în vigoare dupa data încetarii sau a rezilierii, pâna la completa sa
executare.
28.3 Partile inteleg ca Executantul se afla de drept in intarziere cu privire la oricare dintre obligatiile
asumate prin Contract, daca Executantul nu isi indeplineste in totalitate si la scadenta obligatiile
asumate prin Contract si/ sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile contractuale,
prezentul Contract va putea fi reziliat unilateral prin simpla notificare scrisa transmisa de catre
Achizitor Executantului fara nicio alta formalitate. Incetarea Contractului isi va produce efecte dupa
expirarea unui termen de 15 zile de la data primirii notificarii de catre Executant cu privire la reziliere.
29. Rezilierea Contractului
29.1 Achizitorul are dreptul la rezilierea prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari scrise cu
cel putin 15 zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, fara a fi necesare alte
formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile - cum ar fi, dar fara a se limita la punerea in
intarziere, interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale o alta formalitate prealabila sau
perioada de gratie - in cazul in care Executantul isi incalca obligatiile asumate din Contract, sau, se
afla in urmatoarea situatie:
i.
Executantul are angajati sau are incheiate intelegeri privind prestarea de servicii,
direct sau indirect, in scopul indeplinirii prezentului contract, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate în procesul de verificare si evaluare a solicitărilor de participare si a
ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire sau angajaţi foşti angajaţi ai Achizitorului sau
ai Reprezentantului Achizitorului [introduceti numele furnizorului de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire si foşti angajaţi ai Achizitorului implicati in procedura de
atribuire care au încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului ].
ii.Executantul incalca, pe parcursul desfăşurării contractului, prevederile Legii nr. 319/ 2006 privind
sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a celorlalte
norme legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, clauzele privind Clauza de Etică,
Responsabilitate Socială și de Mediu
30. Denuntarea Contractului
30.1 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul, printr-o notificare transmisa
Executantului cu 15 (cincisprezece) zile, anterior datei de la care incetarea produce efecte, calculata
de la data de transmitere a notificarii de denuntare pentru incetarea Contractului. Executantul nu are
dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, decat in cazurile special mentionate in prevederile
prezentului Contract.
30.2 Incetarea Contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care
au fost efectuate anterior incetarii lui.
30.3 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului sectorial, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in perioada de
valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, respectiv Executantul a fost condamnat
prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre
infractiunile: constituirea unui grup infractional organizat, infractiuni de coruptie, infractiuni
impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism prevazute la art. 32-35
si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004; spalarea banilor, traficul si exploatarea persoanelor
vulnerabile, prevazute la art. 209-217 din Legea nr. 268/2009, frauda;
b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
31 Cesiunea
31.1 Partile nu au dreptul de a cesiona total sau partial prezenul contract si nici de a transfera prin
cesiune totala sau partiala obligatiile asumate prin contract si nici de a transforma obligatiile sale prin
novatie.
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31.2 Cesiunea de creante este permisa doar cu acordul Achizitorului dar nu va exonera Executantul
de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
31.3 Nerespectarea prevederilor articolelor 31.1 si 31.2 poate duce la rezilierea Contractului in
conditiile prezentului Contract.
32. Forţa majora
32.1 Forta majora este constatata de catre o autoritate competenta.
32.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
32.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
32.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor.
32.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 de
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
32.6 Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forţa majora, acesta va
depune toate eforturile pentru a asigura în masura în care este posibil, îndeplinirea obligaţiilor
prevazute la articolul 16 din prezentul contract. In cazul acesta Executantul accepta ca Achizitorul sa
lanseze comenzi de executie altui constructor.
La sfarsitul evenimentului care a antrenat suspensia contractului, prezentul contract reintra in vigoare;
acordurile pe care Achizitorul le-a putut face cu alti constructori ramanand in vigoare pana la sfarsitul
lor.
33. Soluţionarea litigiilor
33.1 Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea Contractului.
33.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

34. CLAUZA DE ETICĂ, RESPONSABILITATE SOCIALĂ SI DE MEDIU
34.1 Executantul confirmă faptul că a citit, și este de acord să adere la angajamentele adoptate de
Grupul ENGIE în domeniul eticii, responsabilității sociale si de mediu, așa cum aceste angajamente
sunt prezentate în documentele de referinta si Planul de Vigilenta al Grupului ENGIE. Angajamentele
Grupului ENGIE sunt postate pe site - ul: www.engie.com si www.engie.ro, respectiv Anexa -

Reguli privind respectarea masurilor de embargo.
34.2 In acest sens Executantul declară și garantează ENGIE că, respecta normele de drept
international si legislatia nationala aplicabila si ca a respectat aceste norme de drept, pentru o
perioadă de 6 ani imediat înainte de executarea Contractului, în ceea ce privește:
(i)
drepturile omului si libertatile fundamentale individuale, în special, interzicerea (i)
utilizării muncii copiilor, precum și orice formă de muncă forțată sau obligatorie și (ii)
oricărei forme de discriminare în cadrul companiei sale - sau al grupului de companii,
daca este cazul – sau față de furnizorii/ prestatorii și sub – contractori sai;
(ii)
embargourile, traficul de arme si droguri, terorismul;
(iii)
licențele și certificatele vamale de import-export și comerciale;
(iv)
sănătatea și siguranța personalului și a părților terțe;
(v)
ocuparea forței de muncă, imigrația , interzicerea muncii nedeclarate;
(vi)
protecția mediului;
(vii)
infracțiunile financiare, în special cele privind corupția, si luarea/ darea de mita fraudă,
trafic de influență (sau infracțiunea echivalentă așa cum este reglementata de
legislația națională aplicabilă Contractului), furt, deturnarea de activelor companiei,
contrafacere, fals și uz de fals precum și orice alte infracțiuni similare sau conexe;
(viii)
măsurile de combatere a spălării banilor;
(ix)
legea concurenței.
De asemenea, dacă Executantul va efectua anumite lucrări în locațiile/ șantierele ENGIE, Executantul
se obligă să respecte regulile de sănătate și securitate în muncă, și se va asigura că furnizorii/
prestatorii sau subcontractorii proprii, precum și orice alte terțe părți prezente în locațiile/ șantierele
respective, vor respecta aceste reguli.
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34.3 În ceea ce privește propriile sale operațiuni, Executantul se angajează să coopereze activ cu
ENGIE și să întreprindă acțiunile necesare pentru a permite ENGIE să-și indeplinească obligații
legale rezultate din obligația de vigilență. În acest scop, Executantul va asista ENGIE, în special, în
punerea în aplicare a măsurilor stabilite în Planul de Vigilență, astfel cum a fost menționat mai sus
(maparea riscurilor, mecanismele de alertă și avertizare etc.) și va raporta de îndată orice încălcare
serioasă sau, orice situație care poate constitui o încălcare serioasă a regulilor menționate mai sus, în
executarea relației sale contractuale cu ENGIE.
34.4 ENGIE poate solicita Executantul sa faca dovada conformarii sale cu cerintele stabilite prin
prezenta Clauza in orice moment pe perioada derularii contractului, putand audita Executantul, direct
sau prin intermediul unei terte parti, pe cheltuiala sa proprie, cu conditia notificarii prealabile a
Executantului in acest sens. În situația efectuării unui audit, Executantul se angajează să acorde
accesul angajaților ENGIE în sediile și/ sau locațiile în care își desfășoară activitatea și să furnizeze
toate informațiile și/ sau documentele care pot fi solicitate pentru finalizarea cu succes a auditului.
34.5 Orice încălcări ale normelor prezentei Clauze de etică, responsabilitate sociala si de mediu, de
catre Executant reprezinta o încălcare a prezentului Contract care dă dreptul ENGIE să suspende și/
sau să rezilieze Contractul în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acesta.
35. Evaluarea calitatii lucrarilor
35.1 Calitatea lucrarilor va fi verificata de catre Achizitor/ Reprezentantul Achizitorului pe tot parcursul
derularii Contractului, ocazie cu care vor fi intocmite urmatoarele documente:
 Raport vizita lucrare;
 Fisa vizita furnizori lucrari gaze.
35.2 In cazul in care se constata abateri, acestea se vor comunica Executantului. Executantul are
obligatia de a respecta termenele stabilite pentru actiunile privind remedierea abaterilor constatate.
35.3 Semestrial si anual va fi realizata evaluarea calitativa a lucrarilor, luandu-se in calcul abaterile
identificate in perioada analizata (nerespectarea cerintelor stabilite prin contract si anexele la contract)
35.4 Evaluarea va fi formalizata in nota de calitate si intr-un Document Constatator.
35.5 La finalizarea ultimei lucrari din pachetul incredintat Executantului se va emite de catre Achizitor
un singur Document Constatator.

36. Termenul de prescriptie
Termenul de prescriptie pentru valorificarea oricaror drepturi ale Achizitorului izvorand din contract
este termenul prevazut de lege. In plus fata de cazurile prevazute de lege, orice somatie/ notificare de
plata sau alta comunicare de orice natura (e.g. Registratura generala a Achizitorului, e-mail) privind
plata/ executarea contractului trimisa de Achizitor Executantului potrivit contractului sau legii
aplicabile va fi considerata ca fiind o cauza de intrerupere a termenului de prescriptie stipulat in acest
articol.
37. Legea aplicabila.
Prezentul Contract este guvernat de legile din România. Orice dispute, neînțelegeri, conflicte și/ sau
litigii în legătură și/ sau decurgând din Contract vor fi soluționate conform legilor din România.
38. Limba care guvernează Contractul
Limba care guvernează Contractul este limba română. În cazul în care Contractul va fi încheiat în
variantă bilingvă, varianta în limba română va prevala.
39. Protecția datelor cu caracter personal
39.1 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare
Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal,
incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor,
legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România
(ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.
39.2 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau
reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele
de identificare, poziție, număr de telefon, adresa de email a angajaților/ reprezentanților relevanți,
activitatea desfășurată în companie.
39.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în
mod independent, scopul/ scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în
legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca
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operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare
Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu
prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către
cealaltă Parte a legislației aplicabile.
39.4 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană
împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu
acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu
prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
40. Comunicari
40.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
40.2 Comunicările între părţi se pot face prin e-mail sau Registratura Generala cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
40.3 Comunicarile cu privire la statusul lucrarilor cat si periodicitatea raportarilor se va face conform
descrierilor din Caietul de Sarcini.

41. Dispoziţii finale
41.1 Executantul declara expres ca a luat la cunostiinta si isi asuma toate clauzele contractuale.
41.2 Fiecare persoană care semnează prezentul Contract declara si garanteaza partilor ca este
reprezentantul autorizat al partii pentru care semneaza.
41.3 Prezentul Contract s-a încheiat la data de ……………., în 2 (doua) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.
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