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§ 1  DOMENIUL DE VALABILITATE A CONDIŢIILOR GENERALE 

1. CONDIŢIILE GENERALE A REALIZĂRII A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ LA 

CIECH SODA ROMANIA S.A (denumite în continuare CONDIŢII GENERALE) sunt aplicate tuturor 

comenziilor încheiate de CIECH SODA ROMANIA S.A (BENEFICIAR) cu PRESTATORUL, al căror 

obiect îl constituie realizarea lucrărilor de contrucţie şi montaj pe terenul Fabricii CIECH SODA ROMANIA 

S.A în Rm. Vîlcea. 

2. În caz de discrepanţă între prevederile prezentelor CONDIŢII GENERALE cu prevederile comenzii, vor fi 

decisive prevederile comenzii.  

 

§2 OBLIGAŢIUNILE PRESTATORULUI 

1. PRESTATORUL  declară că posedă cunoştinţele tehnice corespunzătoare şi experienţa necesare pentru 

efectuarea în mod profesional a OBIECTULUI COMENZII, că a luat la cunoştinţă toate condiţiile şi se obligă 

la efectuarea COMENZII cu diligenţa necesară, principiile cunoştinţelor tehnice contemporane, legile şi 

normele în vigoare şi cu cele stabilite direct cu BENEFICIARUL. 

2. PRESTATORUL declară că îşi efectuează activitatea în conformitate cu legile în vigoare, în special cu cele 

referitoare la protecţia mediului înconjurător, la dreptul muncii şi drepturile sociale, inclusiv siguranţa şi 

igiena muncii şi că nu încalcă legile referitoare la ocuparea forţei de muncă. 

3. PRESTATORUL se obligă să execute OBIECTUL COMENZII asigurând sistemul calitativ bazat pe cerinţele 

normelor ISO 9001 şi standardelor HACCP în special în domeniul legilor referitoare la siguranţă alimentară, 

şi că se obligă să efectueze şi să păstreze documentaţia corespunzătoare în acest domeniu. 

4.  PRESTATORUL se obligă în special la: 

a) Obţinerea autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor ce fac obiectul Contractului pe terenul 

BENEFICIARULUI, 

b) Asigurarea şi respectarea tuturor condiţiilor cuprinse în Procesul Verbal de Predare a Şantierului, 

c) Efectuarea la termen a COMENZII, 

d) Asigurarea supravegherii tehnice necesare asupra lucrărilor desfăşurate şi asupra muncitorilor cu 

competenţele necesare, echipaţi cu echipament de protecţie personală si intrumente de bază necesare 

pentru realizarea OBIECTULUI COMENZII, 

e) Respectarea legislatiei în vigoare referitoare la munca în siguranţă, 

f) Menţinerea ordinii pe terenul unde sunt desfăşurate lucrarile şi curăţarea terenului respectiv după 

finalizarea CONTRACTULUI, 

g) Suportarea costurilor eliminării deşeurilor apărute în urma muncilor efectuate,  

h) Preluarea şi eliminarea în mod curent a oricărui fel de deşeuri apărute în timpul acţiunii desfăşurate din 

locurile unde apar, în afara terenului BENEFICIARULUI, conform legii nr. 211/2011 - privind regimul 

deseurilor cu excepţia resturilor metalice şi nemetalice şi a altor anumite tipuri de resturi rezervate în cadrul 

lucrărilor concrete, ce pot fi utilizate pe terenul BENEFICIARULUI.  

i) Respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii şi pentru combaterea incendiilor, ca şi a celor 

referitoare la traficul rutier pe terenul BENEFICIARULUI, 

j) Raportarea promptă a accidentelor de muncă şi a potenţialelor accidente, ce au avut loc pe terenul 

BENEFICIARULUI în timpul efectuării lucrărilor ce fac obiectul comenzii. Acestea sunt anunţate 

persoanei ce aprobă autorizaţiile de efectuare a lucrărilor (şeful unităţii organizatorice), 
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k) Pregătirea pentru BENEFICIAR a informaţiilor necesare pentru efectuarea de comenzi la furnizori de 

materiale de bază pentru executarea OBIECTULUI COMENZII, printre altele a specificaţiei tehnice şi 

cantitative pentru materialele de bază, alegerea furnizorilor, efectuarea de negocieri comerciale şi stabilirea 

termenelor de livrare a respectivelor materiale, 

l) Supravegherea (cu participarea BENEFICIARULUI) procesului de livrare a materialelor de bază, 

recepţionării lor, descărcării şi asigurării, ca şi a folosirii acestora pe terenul de construcţie. 

 

5. Stocarea temporară a deşeurilor în obiectele şi pe terenul BENEFICIARULUI este permisă doar cu acordul 

acestuia şi strict în locurile indicate de el. Deşeurile generate în urma executării COMENZII vor fi îndepărtate 

de pe terenul BENEFICIARULUI în baza permisului de acces eliberat.  

6. PRESTATORUL se obligă să îndepărteze de la efectuarea lucrărilor ce fac obiectul Comenzii orice persoană 

angajată de el sau de Subexecutanţii săi, care persoană, prin lipsa de calificare sau din cauza nerespectării 

legilor, regulilor şi regulamentelor şi/sau a comportamentului necorespunzător, insubordonării sau a 

neglijenţei grave pune în pericol executarea corespunzătoare a Comenzii. 

7. PRESTATORUL a luat la cunoştinţă, acceptă şi se obligă să respecte „Principiile de coordonare a lucrărilor 

colective efectuate în acelaşi loc de către muncitori angajaţi de diverşi angajatori, inclusiv a lucrărilor ce 

necesită acorduri între serviciile energetice şi investiţionale în cadrul CIECH SODA ROMANIA S.A în 

vigoare la CIECH SODA ROMANIA S.A. 

8. PRESTATORUL va suporta toate costurile financiare şi consecinţele juridice legate de oprirea efectuării 

lucrărilor de către persoanele angajate de el sau de către Subexecutanţi ori/sau oprirea echipamentelor, apărute 

în urma întârzierii sau a lipsei autorizaţiei de efectuare a lucrărilor, din motive imputabile PRESTATORULUI, 

inclusiv din considerente de siguranţă. 

9. PRESTATORUL este responsabil pentru daunele apărute în urma încălcării din culpă a obligaţiunilor rezultate 

din comanda, inclusiv pentru orice fel de daune apărute în urma acţiunii sau a neglijenţei angajaţilor lui, ca şi 

a altor persoane (inclusiv Subexecutanţi), ce se află într-o relaţie juridică civilă cu PRESTATORUL, la fel ca 

pentru acţiunile şi/sau neglijenţele proprii. 

10. Orice moloz şi alte deşeuri apărute în timpul lucrărilor sunt proprietate a PRESTATORULUI şi trebuie să fie 

imediat eliminate pe costul acestuia, într-un loc de depunere legală a deşeurilor, stabilit cu BENEFICIARUL. 

11. După încheierea tuturor lucrărilor şi predarea OBIECTULUI COMENZII efectuat BENEFICIARULUI, 

PRESTATORUL va curăţa şi va face ordine pe terenul de lucrări, în perioada şi modul stabilit anterior cu 

BENEFICIARUL. 

12. PRESTATORUL trebuie să posede autorizaţie pentru generare de deşeuri sau să prezinte un contract cu firma 

posesoare a unei astfel de autorizaţii.  

13. PRESTATORUL este obligat să acorde, la fiecare solicitare a BENEFICIARULUI, informaţii despre 

realizarea prevederilor despre care este vorba în alin. 12 al prezentului paragraf. În cazul constatării încălcării 

legii în vigoare de către PRESTATOR, BENEFICIARUL işi rezervă dreptul de a rezilia COMANDA din vina 

PRESTATORULUI.  

14. În cazul constatării de către BENEFICIAR a apariţiei circumstanţelor care în opinia BENEFICIARULUI pun 

în pericol executarea la timp a COMENZII cu diligenţa necesară sau la nivelul de calitate necesar, 

PRESTATORUL, la solicitarea în scris a BENEFICIARULUI, este obligat la schimbarea şefului de 

şantier/managerului de proiect/coordonatorului de lucrari. PRESTATORUL se obligă să efectueze această 

schimbare în termen de 5 zile lucrătoare. 

15. PRESTATORUL se obligă să informeze imediat BENEFICIARUL despre orice schimbare a înregistrărilor în 

registrul întreprinzătorilor al Registrului Comerţului. 

16. PRESTATORUL respecta prevederile Protocolului de Securitatea Muncii, Situatii de Urgenta si Protectia 

Mediului, Protocol ce se va semna de reprezentantii celor doua societati; 
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17. PRESTATORUL respecta  prevederile Planului de securitate si sanatate in munca pentru lucrari de 

Mentenanta, parte integranta; 

 

18. PRESTATORUL va prezenta Planul propriu de securitate, conform H.G. 300/2006, privind cerintele minime 

de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, odata cu preluarea amplasamentului. 

 

 

 

§3 SUBEXECUTANTII 

1. PRESTATORUL declară că, realizând lucrările de construcţie cu participarea subexecutanţilor, având în 

vedere cele menţionate în art.1852 si urmatoarele din Codul civil - privitoare la contractul de subantrepriza - 

referitoare la responsabilitatea comună a BENEFICIARULUI şi PRESTATORULUI pentru plata 

remuneraţiei cuvenite Subexecutantului, preia asupra sa următoarele obligaţii, în sensul: 

a) În care comanda permite folosirea Subexecutanţilor, PRESTATORUL este obligat să coopereze exclusiv 

cu SUBXECUTANTUL care în special aplică cele stabilite în domeniul respectării legilor; 

b) PRESTATORUL poate încredinţa executarea lucrărilor de construcţie doar acelor Subexecutanţi care 

posedă calificări pentru efectuarea lor; 

c) Pentru încheierea de către PRESTATOR a unui contract pentru lucrări de construcţie cu un 

Subexecutant, este necesar acordul BENEFICIARULUI. Dacă BENEFICIARUL în termen de 14 zile 

din momentul în care i-a fost prezentat de către PRESTATOR contractul cu Subexecutantul sau a 

proiectului de contract împreună cu partea de documentaţie referitoare la efectuarea lucrărilor 

menţionate în contract sau în proiect, nu îşi exprimă în scris opoziţia sau rezervele, se consideră că şi-a 

exprimat acordul pentru încheierea contractului; 

d) Pentru încheierea de către Subexecutant a acordului cu un alt Subexecutant este necesar acordul 

BENEFICIARULUI şi PRESTATORULUI. Prevederile alin. 1 pct. c) din prezentul paragraf, propoziţia 

a doua, se aplică în mod corespunzător; 

e) Contractele despre care este vorba în alin. 1 pct. a) şi b) ale prezentului paragraf trebuie efectuate în 

scris pentru a fi valide. 

2.  PRESTATORUL este obligat să efectueze plata remuneraţiei cuvenite – cu respectarea termenelor de 

plată stabilite în contractul cu Subexecutantul. 

3. Plata remuneraţiei cuvenite PRESTATORULUI de către BENEFICIAR este condiţionată de prezentarea 

de către PRESTATOR a declaraţiei Subexecutantului, emise cu data procesului verbal ce constituie baza 

de emitere a facturii, referitoare la faptul că PRESTATORUL nu are faţă de acesta creanţe depăşite 

exigibile pentru lucrările efectuate în cadrul realizării CONTRACTULUI. 

4.  PRESTATORUL este de acord cu deducerea din remuneraţia contractuală a sumei remuneraţiei cuvenite 

Subexecutantului lucrărilor de construcţie şi transferul ei direct către Subexecutant în cazul întărzierilor 

de peste 30 zile în plăţile PRESTATORULUI către Subexecutanţii săi. 

5. În cazul realizării de către BENEFICIAR a plăţii remuneraţiei pentru Subexecutantul lucrărilor de 

construcţie şi al imposibilităţii deducerii creanţelor exigibile cuvenite din remuneraţia 

PRESTATORULUI, PRESTATORUL se obligă să returneze de fiecare dată suma remuneraţiei plătite, 

împreună cu penalităţile legale. 

 

§4 OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE BENEFICIARULUI 

1. BENEFICIARUL se obligă să: 

a. Asigure supravegherea investiţiei/lucrarilor, 
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b. Furnizeze documentaţia de execuţie în baza căreia a fost obţinută autorizaţia de construcţie, 

c. transmită copia legalizată a autorizaţiei finale de construcţie (decizia finală), 

d. efectueze recepţia OBIECTULUI COMENZII la termenul stabilit, dacă nu apar motive importante 

de amânare a termenului de recepţie. 

2. In cazul in care partile decid ca pe durata executării OBIECTULUI COMENZII, BENEFICIARUL va facilita 

PRESTATORULUI utilizarea contra cost a energiei electrice şi altor utilităţi şi, în măsura posibilităţilor a 

terenurilor şi obiectelor necesare realizării lui la tariful în vigoare la momentul respectiv la BENEFICIAR. 

3. Echilibrarea plăţilor despre care este vorba în alin. 2 al prezentului paragraf are loc la finalul fiecărei luni 

calendaristice în baza facturilor TVA emise de BENEFICIAR. Termenul de plată al facturilor este stabilit la 

ultima zi de lucru din luna calendaristică imediat după luna la care se referă. 

4. BENEFICIARUL are dreptul de a efectua în orice moment controlul fazei de avansare a lucrărilor ce fac 

obiectul comenzii În cazul constatării întârzierilor în realizarea OBIECTULUI COMENZII de către 

PRESTATOR, la cererea BENEFICIARULUI, PRESTATORUL este obligat să ia măsuri corespunzătoare, de 

pildă majorarea echipei sau a echipamentulu, prelungirea timpului de lucru, lucrul în zilele libere conform 

legii, şamd. 

5. La solicitarea Prestatorului, Beneficiarul se obliga ca in caz de incendiu si situatii de urgenta sa asigure 

asistenta tehnica Prestatorului, prin intermediul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta. 

 

§5  REMUNERAŢIA 

1. Pentru executarea OBIECTULUI COMENZII, PRESTATORULUI i se cuvine remuneraţia stabilită de 

PĂRŢI în COMANDA. 

2. Remuneraţia PRESTATORULUI menţionată în alin. 1 al prezentului paragraf conţine toate costurile legate 

de realizarea comenzii şi cuprinde tot domeniul de lucrări ce constituie OBIECTUL COMENZII. 

3. În cadrul remuneraţiei despre care este vorba în alin. 1 al prezentului paragraf, PRESTATORUL suportă 

costurile de efectuare a tuturor probelor, analizelor, verificărilor, reviziilor, măsurilor şi recepţionărilor 

necesare pentru utilizarea OBIECTULUI COMENZII. 

 

§6 CONDIŢIILE DE PLATĂ 

1. Plata remuneraţiei pentru PRESTATOR va avea loc conform comanda, după executare şi după recepţionarea 

pozitivă a fiecărei etape a lucrărilor, confirmate prin Procesul Verbal de Recepţie a Lucrărilor. 

2. Baza emiterii facturilor va fi Procesul Verbal de Recepţie a Lucrărilor, despre care este vorba în alin. 1 al 

prezentului paragraf aprobat de BENEFICIAR, pe care PRESTATORUL este obligat să îl anexeze la factură. 

 

§7 ASIGURAREA 

1. In cazul in care partile negociaza astfel, PRESTATORUL este obligat în termen de 14 zile de la încheierea 

COMENZII să prezinte BENEFICIARULUI copia contractului de asigurare pentru răspunderea civilă 

delictuală şi contractuale pentru daune aduse terţilor şi contractantului (inclusiv BENEFICIARULUI), în 

legătură cu efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj cu suma de asigurare nu inferioara nivelului 

remuneraţiei contractuale într-o societate de asigurări recunoscută. PRESTATORUL are obligaţia de a stabili 

în prealabil cu BENEFICIARUL domeniul de asigurare. PRESTATORUL va menţine valabilitatea asigurării 

menţionate mai sus pe perioada de realizare a COMENZII. 

2. PRESTATORUL este obligat să încheie şi să menţină asigurarea pentru accidente şi asigurările răspundere 

civilă şi autocasco extinse pe perioada de realizare a COMENZII, ale căror documente care certifică 

încheierea lor trebuie prezentate de PRESTATOR BENEFICIARULUI înainte de începerea lucrărilor. 
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§8 TERMENE 

PRESTATORUL se obligă să realizeze în totalitate şi să încheie OBIECTUL COMENZII conform prevederilor 

din comanda 

 

§9 LUCRĂRI SUPLIMENTARE 

1. În cazul în care PRESTATORUL solicită decontarea unor lucrari interpretate de acesta ca lucrări suplimentare 

cuprinse în domeniul deja prezentat în comanda şi în documentele anexate, şi care a fost eronat interpretat 

sau neanalizat de către PRESTATOR, acesta va realiza aceste lucrări pe propriul cost. 

2. În nici un caz nu vor fi recunoscute drept lucrări suplimentare, cu remuneraţie suplimentară a 

PRESTATORULUI, lucrările necesare executării corecte a întregului OBIECT AL COMENZII, a căror 

necesitare de efectuare apare în timpul realizării lucrarii şi pe care PRESTATORUL le-a putut şi ar fi trebuit 

să le prevadă în timpul stabilirii domeniului material-financiar al COMENZII 

3. PRESTATORUL declară efectuarea contra cost a lucrărilor suplimentare stabilite de către reprezentanţi 

autorizaţi ale PĂRŢILOR, a căror necesitate apare în timpul realizării contractului. Lucrările suplimentare 

necesită suplimentare la comanda împreună cu stabilirea preţului sub formă scrisă, în caz contrar nefiind 

valabile. Baza solicitării prin anexă va fi procesul verbal de necessitate, încheiat de către reprezentanţi 

autorizaţi ai PĂRŢILOR, înainte că PRESTATORUL să înceapă lucrările suplimentare. 

 

§10 RECEPŢII 

1. Obiectul recepţiei finale sunt toate lucrările finalizate cuprinse în COMANDA. 

2. Începerea receptiei OBIECTULUI final al comenzii va avea loc în baza unui acord al ambelor părţi, nu mai 

târziu de 3 zile de la notificarea de către PRESTATOR a disponibilităţii de recepţie. În cazul constatării de 

defecte în realizarea LUCRARII, PĂRŢILE stabilesc în procesul verbal de preluare tipul acestora şi termenul 

de eliminare a lor. 

3. Condiţia de semnare a Procesului Verbal de Recepţie Finală este furnizarea de către PRESTATOR a tuturor 

documentelor necesare ce permit evaluarea bunei executări a OBIECTULUI COMENZII: 

a) Procesele verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse (dacă vor exista astfel de lucrări) 

b) Certificate de calitate a materialelor, aprobările tehnice, rezultatele testelor şi altele,  

c) Procese verbale/eşantionări geodezice, 

d) Documentaţie post-executare sub forma unui set de fotografii ale proiectului tehnic pe hârtie, 

cu modificările solutiilor marcate în culoare, 

e) Garanţiile producătorilor echipamentului auxiliar şi aparaturii integrate. 

4. În cazul constatării în momentul recepţiei lucrărilor, că acestea au fost efectuate în mod defectuos, 

BENEFICIARUL stabileşte PRESTATORULUI un termen de eliminare a acestor defecte, nu mai lung de 7 

zile, ce ia în considerare condiţiile tehnologice. BENEFICIARUL nu este împuternicit să refuze sau sa amâne 

termenul de recepţie din cazua apariţiei defectelor neimportante. 

5. După eliminarea defectelor constatate la recepţie, PĂRŢILE reîncep activitătiţile legate de recepţie.  

6. PĂRŢILE stabilesc că recepţiile efectuate în sensul principiilor stabilite în prezentul paragraf nu îl vor absolvi 

pe PRESTATOR de responsabilitatea pentru defectele descoperite după recepţia lucrărilor. 

7. Se permite recepţia finală a OBIECTULUI COMENZII cu defectele ce vor fi descrise în protocolul de 

receptie împreună cu indicarea termenului eliminării acestora de către PRESTATOR. 
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§11 GARANŢII CALITATIVE 

1. PRESTATORUL, indiferent de garanţia pentru defecte fizice şi juridice, acordă BENEFICIARULUI o 

garanţie tehnică pe o perioadă de 2 ani pentru lucrările pe care le-a efectuat, de la data semnarii Procesului 

verbal de receptie finala, iar pentru materialele furnizate, conform garanţiei producătorilor, acordate pe 

perioade nu mai scurte decât garanţia acordată de PRESTATOR. 

2. PRESTATORUL se obligă să elimine imediat şi în perioada de garanţie, cu cea mai mare grijă, orice fel de 

defecte apărute din cauze legate de obiectul comenzii executat de PRESTATOR, iar PRESTATORUL suportă 

orice cheltuieli în acest sens. 

3. Perioada de garanţie de prelungeşte cu timpul de efectuare a reparaţiilor în garanţie a OBIECTULUI 

COMENZII. 

4. Garanţia nu acoperă daune rezultate din exploatarea incorectă a OBIECTULUI COMENZII de către 

BENEFICIAR. 

5. În cazul apariţiei în perioada de garanţie a defectelor OBIECTULUI COEMNZII, BENEFICIARUL transmite 

PRESTATORULUI telefonic şi prin poşta electronică reclamaţia, la care PRESTATORUL este obligat să 

răspundă în decurs de 24 ore de la momentul primirii cererii (după preluarea telefonului şi confirmarea 

recepţiei poştei electronice). 

Lipsa de răspuns pe cale telefonică şi prin poştă electronică la termenul stabilit înseamnă luarea în considerare 

a reclamaţiei. 

6. PRESTATORUL este obligat să înceapă eliminarea defectelor nu mai târziu de 24 ore de la luare în 

considerare a reclamaţiei şi eliminarea lor la termenul stabilit prin poştă electronica între PĂRŢI. În cazul 

expirării termenului stabilit pentru eliminarea defectelor, BENEFICIARUL le poate elimina în locul 

PRESTATORULUI pe costul acestuia, adăugând tototdată penalizări precum în § 11 alin. 1 pct. c) al 

CONDIŢIILOR GENERALE. 

7. Pentru scopuri legare de reclamaţie, corespondenţă prin poştă electronică va fi considerată de ambele PĂRŢI 

drept corespondenţă în formă scrisă, cu valoare probatorie. 

 

§12 PENALITĂŢI CONTRACTUALE 

1. PRESTATORUL va plăti BENEFICIARULUI o penalitate contractuala pentru neexecutarea sau executarea 

neglijentă a COMENZII în următoarele cazuri şi sume: 

a) Pentru rezilierea COEMNZII de către BENEFICIAR din motive apărute din vina PRESTATORULUI, la 

nivelul a 10% din remuneraţia forfetară brută a PRESTATORULUI, stabilită prin CONTRACT; 

b) Pentru întârzierea în executarea obiectului Comenzii din motive dependente de PRESTATOR la nivelul a 

0,3% din valoarea lucrariilor neefectuate comenzii pentru fiecare zi de întârziere; 

c) Pentru întârzierea în eliminarea defectelor constatate la receptie sau în perioada de garanţie la nivel de 

0,3% din remuneraţia forfetară brută atabilită prin COMANDA pentru fiecare zi de întârziere, calculată 

de la data stabilită pentru eliminarea defectelor. 

d) In cazul neefectuarii curateniei la locul de munca de catre PRESTATOR, la sfarsitul lucrarii, i se vor 

aplica, acestuia, penalitati de 1% din valoarea contractata a lucrarii. 

2. BENEFICIARUL îşi rezervă dreptul de daune suplimentare, ce transferă suma penalităţilor contractuale la 

nivelul pierderilor real suferite.  

3. Penalităţile contractuale calculate pot fi deduse din remuneraţia PRESTATORULUI. PRESTATORUL îşi 

expimă acordul pentru deducerea penalităţilor contractuale, despre care este vorba în alin. 1 al prezentului 

paragraf din remuneraţia cuvenită PRESTATORULUI.  
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§13 REZILIEREA CONTRACTULUI 

1. BENEFICIARUL are dreptul de a rezilia CONTRACTUL din motive imputabile PRESTATORULUI, în 

special dacă: 

1) Va fi depusă o cerere de faliment a PRESTATORULUI sau de procedură de soluţionare, 

2) Iniţierea faţă de PRESTATOR a unei proceduri de lichidare, 

3) În urma procedurii de executare demarate, va avea loc blocarea întregului patrimoniu al 

PRESTATORULUI sau a unei părţi însemnate a acestuia,  

4) Neînceperea de către PRESTATOR a realizării COMENZII în termenul stabilit în COMANDA sau 

încetarea executării COMENZII din motive imputabile PRESTATORULUI pe o perioadă nu mai lungă 

de 14 zile şi neînceperea executării COMENZII în termenul indicat în somaţia BENEFICIARULUI, 

5) PRESTATORUL încalcă în mod flagrant dispoziţii relevante ale COMENZII. 

2. În cazul în care BENEFICIARUL reziliază COMANDA, se aplică în mod corespunzător §12 alin. 1 pct a) şi 

alin. 2. 

3. În cazul rezilierii COMENZII de către BENEFICIAR, din motive imputabile PRESTATORULUI, 

BENEFICIARUL poate – imediat după anunţarea PRESTATORULUI, să încredinţeze executarea în 

continuare a obiectului comenzii unei terţe persoane. Dacă executarea obiectului comenzii de către o terţă 

persoană a dus la creşterea costurilor de realizare a OBIECTULUI COMENZII, PRESTATORUL returnează 

BENEFICIARULUI suma corespunzătoare majorării apărute a costurilor. 

4. În cazul rezilierii de către BENEFICIAR a COEMENZII, PĂRŢILE, în termen de 3 zile de la data rezilierii 

COMENZII, întocmesc un proces verbal detaliat de inventariere a obiectului comenzii conform stadiului în 

ziua rezilierii. 

 

§14 CESIUNEA DREPTURILOR 

1. Transferul de către PRESTATOR, în totalitate sau parţial a oricăror drepturi rezultate din CONDIŢIILE 

GENERALE sau din COMANDA, necesită acordul în prealabil, concret şi în scris al BENEFICIARULUI. 

2. BENEFICIARUL este autorizat să transfere drepturile şi obligaţiile ce rezultă din COMANDA fără 

necesitatea de a obţine acordul PRESTATORULUI.  

 

§15 CESIUNEA CREANŢELOR 

Transferul asupra unei terţe persoane a creanţelor cuvenite BENEFICIARULUI prin COMANDA sau 

împuternicirea unei terţe persoane de a obţine aceste despăgubiri, necesită acordul prealabil, concret şi în scris al 

BENEFICIARULUI.  

 

 

§16 CONFIDENŢIALITATE 

1. PRESTATORUL se obligă să păstreze în secret strict orice tip de materiale, documente şi informaţii 

(denumite împreună informaţii confidenţiale), care i-au fost transmise sau dezvăluite în legătură cu 

executarea prezentului comenzi în perioada de efectuare a lui şi pe perioadă nedeterminată după rezilierea 

sau expirarea acestuia. Informaţiile confidenţiale constituie secretul întreprinderii în sensul legii nr.11/1991 

- privind combaterea concurentei neloiale. În scopul executarii coemnzii, PRESTATORUL poate transmite 

materialele menţionate mai sus, documentele şi informaţiile Subxecutanţilor săi, obligându-i totodată să 

păstreze confidenţialitatea pe principiile analoage celor din prezenta comanda. 

2. Obligaţiile de a păstra confidenţialitatea, stabilite în alin. 1 nu se aplică informaţiilor care: 

a)    Sunt bine cunoscute sau au fost făcute cunoscute publicului, 

b)    Au fost dat acordul în scris de către BENEFICIAR pentru a fi făcute publice, 
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c)   Pentru care există obligaţia de a le dezvălui organelor publice, conform legii dau deciziei instanţei. 

3. În cazul încheierii de către PRESTATOR de contracte cu alţi agenţi (terţe persoane) cu acordul în prealabil al 

BENEFICIARULUI – PRESTATORUL îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru acţiunea acelor agenţi 

precum este pentru propriile acţiuni. 

4. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu se refera la CIECH SA cu sediul în Varşovia. 

 

 

§17 FORŢĂ MAJORĂ 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE nu sunt responsabile pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale în 

totalitate sau parţial, dacă apar evenimente externe definite drept „forţă majoră”, asupra cărora PĂRŢILE nu 

au influenţă. 

2. Prin termenul de „forţă majoră” se întelege orice eveniment neprevăzut, indepedent de voinţa PĂRŢILOR şi 

apărut după încheierea COMENZII, printre altele: 

a) războaie (declarate sau nu) şi alte activităţi militare, invazii, acte de terorism, mobilizări, embargouri, 

b) radiaţii radioactive sau contaminare radioactivă ce provine de la combustibilul nuclear sau din deşeurile 

nucleare, din arderea combustibilului nuclear, a materialelor radioactive, toxice, explozive şi a altor 

proprietăţi periculoase a ansamblurilor nucleare explozive sau a componentelor lor nucleare, 

c) terorism, lovituri de stat militare sau război civil, 

d) dezastre naturale, precum cutremure, explozii, inundaţii, 

e) următoarele condiţii geologice legate de sol: relicve arheologice, materiale periculoase sau toxice, undă 

de şoc provocată de un obiect zburător ce se deplasează cu viteză sub sau supersonică. 

3. PARTEA supusă „forţei majore” anunţă CEALALTĂ PARTE în scris şi imediat despre apariţia forţei majore 

(cel mai târziu până la 14 zile). Încetarea „forţei majore” trebuie anunţată de asemenea imediat celeilalte 

PĂRŢI, cu propunerea simultană de actualizare a obligaţiilor. 

 

§18  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

PĂRŢILE declară disponibilitatea de a soluţiona litigiile rezultate din realizarea COMENZII înainte de toate pe 

calea înţelegerii reciproce, iar în ceel din urmă vor fi soluţionate de instanţa competentă pentru sediul 

BENEFICIARULUI. 

 

§19 DISPOZIŢII FINALE 

1. În cazul constatării invalidităţii oricăreia din dispoziţiile CONDIŢIILOR GENERALE sau ale COMENZII 

din cauza nerespectării legii, ineficacităţii sau infezabilităţii sau dacă ar apare un lapsus în CONDIŢIILE 

GENERALE sau în COMANDA, atunci valabilitatea celorlalte dispoziţii ale CONDIŢIILOR GENERALE 

sau ale COMENZII nu este încălcată, iar realizarea COMENZII va fi continuată fără această clauză, cu 

excepţia cazului în care dispoziţii importante ale CONDIŢIILOR GENERALE sau ale COMENZII sunt atinse 

de aceasta sau din conţinut rezultă că fără dispoziţiile atinse de invaliditate COMENZII nu ar fi fost încheiat.  

2. PĂRŢILE sunt de acord să înlocuiască această dispoziţie cu alta importanta şi eficientă, care în domeniul 

efectelor economice şi financiare şi a intenţiilor PĂRŢILOR va fi cât mai apropiat de procedura atinsă de 

invalabilitate de către altele ce au acelaşi efect sau însemnătate ca cea care s-a dovedit contrara legii. 

3. În chestiunile nereglementate prin prezentele CONDIŢII GENERALE se aplică legile în vigoare, în special 

ale Codului Civil şi legii nr.10/1995 - privind calitatea in constructii. 

4. Orice modificări ale CONDIŢIILOR GENERALE si ale Coemnzii trebuie făcute în scris, în caz contrar nu 

sunt valide.  


