
                      
 
 

ACORD CONTRACTUAL  
Nr. 35/________/___/___/2019 

 
CONTRACTUL DE EXECUŢIE LUCRĂRI: Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv 
reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din 
perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 
 
-LOT 2: Sectorul km 48+000 – km 51+550, lucrări de apărare/consolidare mal inclusiv 
lucrări de evacuare ape (podețe) 
 
 Prezentul Acord Contractual se încheie între: 
Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA având sediul în Miercurea-Ciuc, 
Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, având 
cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria 
Miercurea-Ciuc reprezentată prin domnul Borboly Csaba având funcţia de preşedinte, 
denumită în continuare "Beneficiar", pe de o parte, 
 
    şi 
 
Asocierea formată din WINFOR TRADE SRL, cu sediul în Sat Misentea, Comuna Leliceni, 
Nr. 358, Județul Harghita, tel. 0728-209000, număr de înmatriculare în Registrul 
Comerţului J19/428/2006, cod fiscal 18949564, cont bancar nr. 
RO07TREZ3515069XXX006157, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin 
Moldovan Iosif, având funcţia de administrator, S.C.AQUA PARC S.R.L, cu sediul în 
Roznov, sat Seș, nr. 126J, județul Neamț, tel. 0233-278402, număr de înmatriculare în 
Registrul Comerţului J27/1291/2004 cod fiscal 16790810, cont bancar nr. 
RO42TREZ4915069XXX009069, deschis la Trezoreria Piatra Neamț reprezentat prin 
Alexe Roxana, având funcţia de administrator,  lider Asociere  WINFOR TRADE SRL, 
denumită în continuare "Antreprenor", de cealaltă parte, 
 
    denumite în continuare "Părţile", 
 
 având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 16337/17.07.2019, ca Lucrările cunoscute 
sub numele de: Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația / 
reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 
4 iulie 2016, 
-LOT 2: Sectorul km 48+000 – km 51+550, lucrări de apărare/consolidare mal inclusiv 
lucrări de evacuare ape (podețe), denumite în continuare "Lucrările" să fie executate de 
Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării şi finalizării 
Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor, 
 
    Părţile convin după cum urmează: 



    1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în 
Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare. 
    2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord 
Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe: 
    (a) Formularul de Ofertă completat şi după caz corectat, 
    (b) Condiţiile Specifice, 
    (c) Condiţiile Generale, 
    (d) Specificaţiile, 
    (e) Piesele Desenate, 
    (f) Lista de Cantităţi şi documentele aferente, 
    (g) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract: 
    1. Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice), 
    2. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a 
ofertelor), 
    3. acordul de asociere 
    4. orice alte documente care fac parte din Contract: caietul de sarcini nr. 3138/ 
14.02.2019, garanția de bună execuție, grafic de realizare a lucrărilor , autorizația de 
construire, proiectul tehnic de execuție ș.a. 
    3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor 
după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să 
execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de: Reabilitare DJ 127A, km 
40+585-59+071, inclusiv reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate 
de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016:  
“LOT 2: Sectorul km 48+000 – km 51+550, lucrări de apărare/consolidare mal inclusiv 
lucrări de evacuare ape (podețe)” şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor 
Lucrări în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului. 
    4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuţia şi finalizarea 
Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de: 
7.013.723,72 Lei, exclusiv TVA, reprezentând Preţul Contractului la termenele şi 
conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se adăuga taxa pe valoare 
adăugată în valoare de 1.332.607,51 Lei. Prețul total al Contractului fiind de 
8.346.331,23 Lei. Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu 
prevederile legale. 
    5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condiţiile Contractuale ca fiind 
prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele: 
 
Referință Element Date contractuale 
Clauza 1 – definiții  
b) Numele şi adresa             

Antreprenorului 
Asocierea formată din 
WINFOR TRADE SRL și 
S.C.AQUA PARC S.R.L, lider 
asociere WINFOR TRADE 
SRL, cu sediul în Sat 
Misentea, Comuna 
Leliceni, Nr. 358, Județul 
Harghita 



c) Numele şi adresa                 
Beneficiarului, numele        
reprezentantului             
Beneficiarului                

Unitatea Administrativ 
Teritorială JUDEȚUL 
HARGHITA, 
Miercurea-Ciuc, Piaţa 
Libertăţii nr. 5, judeţul 
Harghita, România 

q)          Durata de Execuţie            730 zile (24 luni) 
vv)         Sector DJ127A, km 48+000 + 

59+057, LOT 2: Sectorul 
km 48+000 – km 51+550  

bbb) Numele și adresa 
Supervizorului 

Conform clauzei 5.6, va fi 
comunicat ulterior  

Clauza 2 – Limba Contractului 
2.1. Limba contractului Limba română 
Clauza 15 – Garanție de Bună Execuție 
15.1 valoarea Garanției de bună 

Execuție  
10% din Prețul 
Contractului fără TVA  

15.6.a) Valoarea  Garanției de 
bună Bună Execuție 
restituită după aprobarea 
Recepției la Terminarea 
Lucrărilor 

70% 

Clauza 16 – Responsabilități și asigurări 
16.2. b) 1. limite de acoperire a         

asigurării pentru daune       
aduse terţilor 

limitele valabile pentru       
asigurarea obligatorie de       
răspundere civilă auto 
potrivit  reglementărilor 
Uniunii Europene                    

Clauza 17 – Programul de Execuție 
17.6 sumă reţinută pentru          

întârzierea transmiterii      
Programului de Execuţie       

4.000,00 lei pe zi 

Clauza 36 - Întârzieri 
36.3 valoare reţinută din          

Certificat de Plată dacă      
Antreprenorul nu reuşeşte 
să atingă un punct de 
referinţă  la termenul 
stabilit 

10%  din totalul sumelor 
aferente punctelor (a) şi 
(b)  din subclauza (50.1) 
[Situaţia de Lucrări]                

36.4 valoarea penalităţilor de  
întârziere pentru fiecare zi 
de întârziere                 

0,05% pe zi din Prețul 
Contractului acceptat la 
semnarea Contractului. 

Clauza 46 – Plata în avans  
46.1 Efectuarea unei/unor plăți 

în avans 
Nu 

Clauza 47 – Sume Reținute  



47.1 valoarea procentuală a 
Sumelor reținute din 
Certificate de plată 

NU  

47.1 Limita Sumelor Reținute NU 
Clauza 48 – Ajustarea prețurilor 
48.1 aplicarea unei formule de     

ajustare a preţurilor, 
atunci când Durata de 
Execuţie la  semnarea 
Contractului este   mai 
mică sau egală cu 365 de  
zile                          

NU  

48.3 aplicarea unei formule de     
ajustare a preţurilor, 
atunci când Durata de 
Execuţie la  semnarea 
Contractului este   mai 
mare de 365 de  zile               

DA, 
Ajustarea se va face după 
12 luni de la Data de 
Începere. 
Formula de ajustare a 
prețurilor cu un singur 
indice de cost , conform 
Clauza nr. 48.5: 
 An = av + (1 - av) * In / Io, 
    unde 
    - "An" este coeficientul 
de ajustare care urmează a 
fi aplicat valorii de contract 
estimate pentru lucrările 
realizate în luna "n" 
(sumele aferente punctului 
(a) din subclauza 50.1 
[Situaţia de Lucrări], 
exclusiv lucrările evaluate 
pe baza Costului sau a 
preţurilor curente); 
    - "av" este valoarea 
procentuală a plăţii în 
avans faţă de Preţul 
Contractului; 
    - "In" este indicele de 
cost în construcţii - total 
publicat de Institutul 
Naţional de Statistică în 
Buletinul Statistic de 
Preţuri, la tabelul 15, 
aplicabil la data cu 60 de 
zile înainte de ultima zi a 
lunii "n". Valoarea 



aplicabilă a acestui indice 
pentru luna ianuarie 2017 
este 113,8; 
    - "Io" este indicele de 
cost în construcţii - total, 
aplicabil la Data de 
Referinţă. 

48.4 Tabelul datelor de ajustare Nu este cazul 
Clauza 49 - Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate                         
49.3. Sume provizionate Nu 
Clauza 50 – Plăți 
50.2 a) lista Echipamentelor şi     

 Materialelor pentru plată 
la aducerea lor pe Şantier 
sau  în alt loc aprobat de  
Supervizor        

Nu este cazul 

50.3 valoarea unor obligaţii     
neîndeplinite sau 
nerespectate 

Înlocuirea unui 
subcontractor fără 
respectarea caluzei 7.4 – 
5.000 lei pe zi pentru 
fiecare modificare până la 
intrarea în legalitate. 
Înlocuirea personalului  
cheie  al Antreprenorului 
fără respectarea 
prevederilor   subclauzelor 
14.3 şi/sau 14.4: 5.000 lei 
pentru ficare înlocuire. 
Nerespectarea 
prevederilor                           
subclauzei  27.2: 2.000 lei 
pe  zi.  
Nerespectarea 
prevederilor   subclauzei 
27.3: 2.000 lei pe zi.                
Nerespectarea revederilor    
subclauzei 30.1: 5.000 lei  

Clauza 61 Perioada de Garanție 
61.6 durata Perioadei de 

Garanţie 
5 ani  

Clauza 70 - Dispute şi arbitraj                                                                                        
70.4        numărul de arbitri            3 
70.5        locul arbitrajului            București 
70.5 limba arbitrajului  Limba română 
Clauza 71 – Legea 
71.1 Legea care guvernează Legea română 



Contractul 
 
    6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de 
către ultima parte. 
    Redactat în limba română în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar 
original pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 
 
                Pentru Beneficiar                               Pentru Antreprenor 
Unitatea administrativ-teritorială 
JUDEȚUL HARGHITA       WINFOR TRADE SRL 
Borboly Csaba       Moldovan Iosif 
Președinte        Administrator 
 
 
 
Direcția generală economică  Direcția generală programe 
      proiecte și achiziții publice 
Bicăjanu Vasile    Bálint András 
director general    director general adjunct 
 
 
 
Viza control financiar-preventiv  Direcția generală tehnică 
Nistor Maria Angela    Chiorean Adrian 
consilier     director general adjunct 
 
 
 
Viza juridică      
Direcția generală administrație   
publică locală    Responsabil contract 
Dobrean Lucia-Doina   Balázs Zoltán 
consilier juridic    consilier  
 


