
Contract de Antrepriză Construcţie Micro Fermă Piscicolă  

Nr. 104/08/02/2017 

 

 

 

Încheiat astăzi, 08/02/2017, între:  

1. S.C. Innovative Farm S.R.L., J12/1313/2013, CUI 31546216, localizată în Str. Ghe. 

Dima nr. 22/25, oraşul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România, având cont bancar deschis 

la Banca Transilvania, Sucursala Zorilor, cu IBAN  RO24BTRLRONCRT0210800401, 

reprezentată în mod legal prin Dl. Daniel Dorin Tăbăcaru, în calitate de  Administrator, 

„Partea numită Antreprenor”,  

 

şi 

 

2. S.C. FISH TRANS IMPEX S.R.L., J27/4456/1995, CUI RO 70111135, localizată în 

Str. Principală nr. 11, localitatea Vidraru, judeţul Dâmbovița, România, având cont 

bancar deschis la Banca Română de Dezvoltare, Sucursala Vidraru, cu IBAN 

RO17BRDE211SV034546733751, reprezentată în mod legal prin Dl. Axinte Valer, în 

calitate de  Administrator, “Partea numită Beneficiar”.  

şi care au convenit următoarele:  

 

ART.1 - OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuția echipamentelor și realizarea fizică a 

unei micro ferme piscicole în sistem recirculant cu o capacitate de 34,368 litri de apă, 

exceptând radierul din beton și hala învelitoare. 

 

1.2. Realizarea micro fermei piscicole se va face pe terenul benefiarului, după planurile şi 

concepţia exclusivă a antreprenorului, pe baza proiectului de modelare și proiectare 

contractat anterior, cu echipamente procurate şi/sau confecţionate de către antreprenor sau 

de terți şi cu forţă de muncă pusă la dispozitie de antreprenor. 

 

1.3. Antreprenorul va preda lucrarea finalizată, va face instruirea beneficiarului privind 

operarea fermei şi a echipamentelor furnizate. 

 

1.4. Antreprenorul va putea subcontracta anumite operaţiuni.  

 

1.5. Beneficiarul va plăti contravaloarea preţului prezentului contract conform prevederilor din 

acest contract. 

 

ART.2 - DURATA CONTRACTULUI  



2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și are o durată de 6 luni sau mai 

puțin, această perioadă fiind considerată ca necesară executării integrale a lucrărilor mentionate 

la art.1. al prezentului contract.  

2.2. La încheierea executării lucrărilor, în urma semnării procesului-verbal de predare primire 

şi a plăţii preţului integral al contractului, proprietatea întregii micro fermei şi a echipamentelor 

edificate va reveni beneficiarului. Până la acestă data materialele de construcţii şi 

echipamentele instalate sau nu,  sunt proprietatea antreprenorului.   

ART.3 - VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

3.1. Astfel, preţul total este echivalentul a 40.000 Euro ce este compus din echivalentul în Lei 

a 30.000 Euro valoarea micro fermei și a echipamentelor aferente plus echivalentul în lei a 

10.000 Euro valoarea manoperei de instalare a echipamentelor și a micro fermei. 

3.2. Achitarea preţului total al contractului se va face de către beneficiar în următorul mod: la 

data semnării contractului se va achita un avans de 75% din valoarea acestuia în termen de 

maxim 7 zile de la semnarea contractului, urmând ca restul de 25% să fie achitat în termen de 

7 zile de la data recepţiei finale a lucrărilor, după ce se va semna procesul-verbal de predare-

primire.  

3.3. Preţul contractului a fost stabilit şi convenit cu beneficiarul având ca bază de calcul 

calitatea medie a materialelor ce vor fi folosite pentru realizarea micro fermei și a 

echipamentelor aferente pentru a realiza un scop funcţional, nu unul estetic. Echipamentele din 

sistem sunt realizate de Innovativ Farm, produse de subcontractanți sau achiziţionate de la 

producători de prestigiu.  

3.4. Preţul acestui contract nu va putea fi modificat de către părţi datorită devalorizării Leu-

Euro sau creşterii preţului la materiale sau al manoperei. Orice sumă datorată în baza 

prezentului contract va fi achitată în lei, iar pentru preţul primit, antreprenorul va emite factura 

fiscală. Datorită faptului că preţul sistemului este un preţ negociat cu mult mai mic decât cel 

practicat în general de către antreprenor, beneficiarul se angajează să ţină acest preţ confidenţial 

o perioadă de cel puţin 5 ani de zile.  

ART.4 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

4.1. Obligaţiile antreprenorului - să execute prin forte proprii sau alături de subcontractanţi 

întreaga lucrare. Să asigure bunul mers al lucrărilor pe toată perioada contractuală după 

calendarul propriu şi în funcţie de condiţiile meteorologice; - să folosească la edificarea 

construcţiei materiale de calitate bună din categoria medie; - să îşi asume integral efectuarea 

lucrărilor, precum şi răspunderea contractuală faţă de terţi şi faţă de beneficiar atât pentru 

faptele proprii cât şi pentru faptele angajaţilor săi; - să încheie un proces-verbal de predare a 

micro fermei şi a echipamentelor aferente în stare de funcţionare; - să încheie şi să semneze  

procese-verbal de predare-primire a echipamentelor şi a materialelor aduse şi depozitate în 

perimetrul terenului unde se efectuează lucrările;  

4.2. Obligaţiile Beneficiarului: - să obţină toate autorizaţiile de construcţie, forare puţ dacă este 

necesar, racord energie electrică, deversare, canalizaţie şi orice alte autorizaţii necesare, pe 

cheltuiala sa; - să facă toate demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de ferma piscicolă; - să 

achite la termenele stabilite preţul contractului, respectiv avansul şi plata finală; - să suporte 

cheltuielile privind cazarea, masa şi apa potabilă pentru lucrătorii ce vor fi folosiţi la edificarea 



micro fermei; - să asigure paza materialelor şi a utilajelor pe perioada derulării contractului în 

sensul îngrădirii terenului unde se vor desfăşura lucrările şi limitării accesului persoanelor 

străine la acestea; - să încheie şi să semneze la finele lucrărilor procesul-verbal de predare 

primire, în urma verificărilor şi demonstraţiilor tehnice şi să achite ultima tranşă de 25%. 

ART. 5 - PENALITĂŢI  

5.1 Pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul stabilit prin prezentul contract pentru 

predarea lucrărilor finalizate, în stare de funcţionare, antreprenorul datorează beneficiarului 

plata de penalităţi în valoare de 0.2 % din valoarea lucrărilor încă nepredate. La rândul său, 

beneficiarul va datora penalităţi de întârziere în valoare de 0.2% din valoarea ratei scadente 

pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenele la care trebuie achitat preţul contractului.  

ART.6 - MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI  

6.1. Prezentul contract încetează de drept prin împlinirea obiectului contractual sau a 

termenului contractual, concretizat prin predarea lucrărilor.  

7.2. Totodată, contractul poate înceta înainte de termen prin acordul de voinţă al ambelor părți.  

7.3. În cazul în care una din părți nu realizează obligaţiile contractuale ce îi revin, cauzând prin 

aceasta imposibilitatea realizării obiectului prezentului contract, contractul se va rezilia de 

drept cu obligarea părţii în culpă la plata de daune cominatorii în valoare de 100% din valoarea 

totală a contractului.  

ART.7 - GARANŢIA LUCRĂRILOR ŞI RĂSPUNDEREA ANTREPRENORULUI  

PENTRU CALITATEA CONSTRUCŢIEI  

Garanţia acestor lucrări se va acorda de către antreprenor diferenţiat, după cum urmează:  

7.1. Pentru viciile aparente ale lucrărilor, se acordă o garanţie de 1 an de zile, acest termen 

calculându-se din data semnării procesului-verbal de predare-primire.  

7.2. Pentru viciile ascunse ale lucrărilor se acordă o garanţie de 3 ani de zile, acest termen 

calculându-se din data semnării procesului-verbal de predare-primire.  

ART.8 - DISPOZIŢII FINALE  

8.1. Prin semnarea prezentului contract, părţile înțeleg să îl realizeze şi să îl respecte cu bună 

credinţă.  

8.2. Prezentul contract împreună cu anexele sale reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă 

înţelegere orală sau scrisă anterioară semnării lui cu excepţia Contractului de Confidenţialitate 

Reciprocă şi Neeludare (NDA) semnat de catre părţi şi care işi va menţine valabilitatea. 

8.3. Orice modificare în datele de identificare (cont bancar, sediu, denumire, formă juridică 

etc.) se va notifica celeilalte părţi în termen de 10 zile de la data apariţiei acestor schimbări. 

Nerespectarea acestei obligaţii conduce la inopozabilitatea, faţă de cealaltă parte, a 

modificărilor intervenite.  

8.4. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanța în drept de la domiciliul 

Prestatorului. 



8.5. Legea care guvernează prezentul contract este legea Română.  

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având 

aceeaşi valoare juridică.  

 

 

ANTREPRENOR,  

 

INNOVATIVE FARM S.R.L. 

 

ADMINISTRATOR  

 

DANIEL DORIN TĂBĂCARU        

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

BENEFICIAR ,  

 

FISH TRANS IMPEX S.R.L. 

 

ADMINISTRATOR  

 

AXINTE VALER 

 

 

____________________________________________ 

 

 


