
 

 

 
CONTRACT SERVICII 

 
Nr…………….din……………. 

 
 

1. Preambul 
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  şi a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica 
/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare între, 
 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IALOMITA, Str. Ct. 
Dobrogeanu Gherea nr. 1, Slobozia, tel.: 0243/231088, fax 0243/233407, cod fiscal 9670462, Cod IBAN: 
RO94TREZ 24A680400710300X deschis la Trezoreria - Slobozia, reprezentata legal prin Director General,  
Paul Marcu şi Director economic, Lucreția Buda, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte  
 
si 
 
Societatea........................., cu sediul în ....................., str. ....................... nr. ....., jud. ................, telefon 
....................., fax ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului la nr. ................., cod fiscal 
......................., cod IBAN ...................... deschis la ............., reprezentata legal prin 
..........................................,  în calitate de PRESTATOR pe de altă parte,  
 

2. Definitii 

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel : 
a.   achizitor & prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
b.   contract - prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului 
administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Prestator, care are ca obiect prestarea de Servicii; 
c.  documentatie  de atribuire - docurnentul  achizitiei  care cuprinde  cerintele,  criteriile,  regulile  si 
alte informatii  necesare  pentru  a asigura operatorilor  economici  o informare  completa,  corecta  si 
explicita  cu  privire  la  cerinte  sau  elemente  ale   achizitiei,  obiectul   contractului  si   modul   de 
desfasurare  a  procedurii  de  atribuire,  inclusiv  specificatiile  tehnice  ori  documentul   descriptiv, 
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a docurnentelor de catre candidati/ofertanti, 
informatiile privind obligatiile generale aplicabile; 
d.   oferta  - actul juridic  prin  care operatorul  economic  isi  manifesta  vointa  de a se angaja  din punct 
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica, Oferta cuprinde propunenea financiara, propunerea 
tehnica, precurn si alte docurnente stabilite prin documentatia de atribuire; 
e.  contract de subcontractare - acordul incheiat in scris intre prestator si un tert ce dobandeste calitatea  
de  Subcontractant,   in  conditiile  Legii  98/2016.   prin  care prestatorul  subcontracteaza 
Subcontractantului  partea  din  Contract  in  conformitate  cu  prevederile  Contractului,   daca  este cazul; 
f.   personal -  persoanele   desemnate  de  catre  Prestator  sau  de  catre  oricare  Subcontractant pentru 
indeplinirea Contractului; 



 

 

g.  dispozitie  - ordin/instructiune,  document scris(a)  emis(a) de Achizitor  pentru a completa si/sau 
modifica prevederile  Contractului cu respectarea  prevederilor  acestuia  si in limitele Legii 98/2016 si a 
normelor de aplicare a acesteia; 
h.     documentele   achizitorului   -  toate  si   fiecare   dintre   docurnentele   necesare   in   mod 
direct  sau  implicit  prin  natura  Serviciilor   care  fac  obiectul  Contractului,   inclusiv,  dar  fara  a 
se  limita  la:   planuri,   regulamente,   specificatii,   desene,   schite,   modele,   date   informatice   si 
rapoarte,   furnizate   de  Achizitor    si   necesare   prestatorului   in   vederea   realizarii    obiectului 
Contractului; 
i.    finalizare/ajungere la termen este atunci cand Prestatorul: -  a realizat  toate activitatile  stabilite 
prin Contract  si a prezentat  toate Rezultatele,  astfel cum  este stabilit in planul de lucru; 
- a remediat eventualele Necorformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor  de catre Achizitor, in 

vederea  obtinerii  beneficiilor  anticipate  si indeplinirii  obiectivelor  comunicate  prin  Caietul de Sarcini; 
j. forta majora  - eveniment  independent  de controlul  Partilor,  care nu  se datoreaza  greselii  sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibila 
indeplinirea  obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati,  greve, sau alte perturbari ale 
activitatii  industriale,  actiuni  ale  unui  inamic  public,  razboaie,  fie  declarate   sau  nu,  blocade, 
insurectii,  revolte,  epidemii,  alunecari  de teren,  cutremure,  furtuni,  trasnete,  inundatii,  deversari, 
turbulente  civile, explozii  si orice alte evenimente  similare imprevizibile,  mai presus  de controlul 
Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare  de diligenta; 
k.  intarziere  - orice  esec  al prestatorului  de  a  executa  orice  obligatii  contractuale  in  termenul 
convenit; 
i. luna  - luna calendaristica (12 luni/an); 
m.  Neconformitate   (Neconformitati)   -  executia  de  slaba  calitate  sau  deficiente   care   incalca 
siguranta,  calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute  de prezentul  Contract si care fac 
Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare  scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in 
prezentul Contract,  precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele  stabilite in Caietul de 
Sarcini. 
n. penalitate - despagubirea in bani stabilita in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile 
contractante  catre  cealalta  Parte  in  caz  de  neindeplinire  a  obligatiilor  din  Contract,  in  caz  de 
neindeplinire  a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la 
Termenele de Finalizare,  astfel cum sunt stabilite prin Documentele  Contractului,  calculate de la data  
scadentei  obligatiei pana la indeplinirea  efectiva  a obligatiilor sau,  dupa caz,  pana la data rezilierii 
contractului, fara necesitatea dovedirii unui prejudiciu; 
o.  daune-interese  -  despagubirile  in  bani  reprezentand   repararea  prejudiciului   suferit  datorita 
neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare,  fara justificare  sau, dupa caz, culpabile, a 
obligatiilor contractuale. 
p. pretul Contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor,  in baza si in  conformitate 
cu prevederile  Contractului, pentru indeplinirea  integrala si corespunzatoare  a tuturor  obligatiilor 
asumate prin Contract; 
q. proces-verbal de receptie -  documentul  prin care sunt acceptate Serviciile  prestate, prin  care 
achizitorul  confirma/infirma  prestarea  Serviciilor  in  mod  corespunzator  de  catre prestator si  ca 
acestea au fost acceptate de catre Achizitor,  atat din punct de vedere calitativ (respectiv din punct de 
vedere  al  conformitatii  serviciilor  cu prevederile  caitului  de  sarcini)  cat  si din punct  de vedere 
cantitativ, 



 

 

r.  rezultate  -  oricare   si  toate  informatiile,   documentele,   rapoartele   colectate   si/sau pregatite  de 
prestator ca urmare al/ale Serviciilor  prestate/activitatilor desfasurate  astfel  cum sunt acestea descrise 
in Caietul de Sarcini; 
s. scris(a)  sau  in  scris  -  orice  ansamblu  de  cuvinte  sau  cifre  care  poate  fi  citit,  reprodus  si 
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in 
cadrul Contractului; 
t.   standarde   profesionale   -   cerintele   profesionale   legate   de   calitatea   Rezultatului   prestarii 
Serviciilor si  de calitatea  activitatii  de prestare  a serviciului  care  ar fi respectate  de catre  orice 
prestator diligent care poseda cunostintele  si experienta unui expert care presteaza  servicii similare si pe 
care prestatorul este obligat sa le respecte in prestarea tuturor Serviciilor  incluse in prezentul Contract 
u. subcontractant - orice operator economic  care nu este parte a acestui Contract  si care  executa si/sau 
furnizeaza anumite paqi ori elemente ale Contractului ori indeplineste  activitati care fac parte din obiectul  
Contractului,  raspunzand  in fata prestatorului pentru  organizarea  si  derularea  tuturor etapelor necesare 
in acest scop;           
v. zi - zile calendaristice, cu exceptia  cazurilor  in care se prevede  expres  ca sunt zile lucratoare;   
an -365 de zile. La calculul  unui termen  exprimat  in zile, luni sau ani de la un anumit  eveniment ori act 
sau actiune,  data  la care  se produce  respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare. 
Termenul  exprimat  in zile incepe  sa curga  la inceputul primei  ore a primei  zile a termenului si se 
incheie  la expirarea  ultimei  ore a ultimei  zile a termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe 
sa curga  la inceputul  primei  ore a primei  zile  a termenului si se incheie  la expirarea ultimei  ore  a 
zilei  care  reprezinta ziua  din  ultima luna sau  an corespunzatoare zilei  in  care  a inceput  sa curga 
termenul;  daca, in cazul termenului exprimat  in luni sau ani, in luna in care se incheie  termenul  nu 
exista   o  zi  corespunzatoare  zilei  in  care  a  inceput   sa  curga  termenul,   termenul  se  incheie   la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective.  Daca ultima  zi a unui termen  exprimat  in zile, 
luni  sau ani este o zi de sarbatoare  legala,  duminica  sau sambata,  termenul  se incheie  la expirarea 
ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.  La calculul  unui termen  exprimat  in zile lucratoare se aplica in  
mod  corespunzator  dispozitiile  de  mai  sus,  cu  deosebirea  ca  zilele   nelucratoare  din  cadrul 
termenului nu se iau in considerare; 
w. ,,clauze  contractuale  obligatorii"  -  prevederi  contractuale generale,   specifice   contractelor  de 
servicii,    stabilind    clauzele    administrative,   financiare,    juridice   si   tehnice    care   vor   guverna 
Contractul,  cu  respectarea  prevederilor  legislatiei   in  materia   achizitiilor  publice   precum   si  a 
celorlalte prevederi legale in vigoare  in Romania si pe care achizitorul nu le poate negocia. 
x.  ,,clauze  contractuale  specijice"  -  prevederi   contractuale  suplimentare,   amendamente  si/sau 
derogari   de  la  ,,clauzele  contractuale  obligatorii"   precum   si  alte  clauze   specifice   prezentului 
Contract,   astfel  cum  sunt  precizate   de  catre  Achizitor.  Eventualele  propuneri  de  modificare  a 
clauzelor   contractuale  specifice   se  vor   depune   pe  perioada  derularii   procedurii  de   atribuire, 
respectiv  in perioada  cuprinsa  intre data publicarii anuntului  de participare/anuntului de participare 
simplificat, dupa caz si aprobarii  raportului procedurii si se vor accepta de catre achizitor numai  in 
masura  in  care  acestea nu  vor  fi in  mod  evident,  dezavantajoase  pentru  autoritatea contractanta. 
Dupa   semnarea   contractului  de  catre  ambele   parti,   toate   clauzele   contractuale  se  vor  supune 
principiului  fortei  obligatorii   al  contractului pentru  partile  contractante,  in  limitele  prevazute de 
lege. 
y.  durata contractului  -  intervalul  de timp  in care  prezentul  contract  opereaza valabil  intre  parti, 
potrivit legii,  ofertei  si documentatiei procedurii de  achizitie de  la data  intrarii  sale  in vigoare  si pana  
la epuizarea conventionala sau legala  a oricarui  efect pe care il produce,  inclusiv  perioada  de garantie  
si eventualele pretentii  fondate pe clauzele  sale. 



 

 

z.  durata de prestare a serviciilor -  perioada,   exprimata in  ani/luni/zile, calculata de  la data  de 
incepere  a prestarii  serviciilor,  astfel cum a fost comunicata prestatorului de catre Achizitor si pana la  
finalizarea  prestarii   acestora,  inclusiv   prelungirile,  daca   este   cazul   conform  clauzelor   din 
prezentul  Contract;  in durata  de prestare  a serviciilor nu este inclusa  perioada in care se efectueaza 
receptia  serviciilor de catre achizitor,  aa. prejudiciu - consecintele pagubitoare suportate  ca urmare  a a 
neexecutarii, executarii  cu intarziere  sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale. 
 
3.Interpretare 

3.1.  In prezentul contract,  cu  exceptia unei  prevederi   contrare,  cuvintele   la  forma  singular  vor 
include  forma de plural  si viceversa, acolo unde acest lucru este permis  de context. 
3.2.  Termenul   "zi"  ori  "zile"  sau  orice  referire  la zile  reprezinta zile  calendaristice daca  nu  se 
specifica  in mod diferit. 
3.3.  In prezentul contract,  cu exceptia situatiilor cand  contextul  cere  altfel  sau  a unei  prevederi 
contrare:    cuvintele    care   desemneaza   persoane    vor   include   persoane    fizice/juridice   si  orice 
organizatie avand capacitate juridica, 
3.4.  Referintele la orice  acte normative  se considera a face referire si la orice  alte acte normative 
subsecvente prin care acestea  sunt modificate.  
3.5. Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta obliga nu numai la ceea ce este expres 
prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea le da obligatiei 
respective, dupa natura sa. 

 
 

Clauze  obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. -Prestatorul  se obliga sa presteze Servicii de informare  si publicitate in  cadrul  proiectului 
„Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialomita”, 
cod MySMIS «114575»,  in  perioada  convenita si  in conformitate  cu prevederile legale  si  cu  
obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia. 
4.2 -  Serviciile de informare si publicitate mentionate la art 4.1 se vor presta in stricta concordanta 
cu prevederile Caietului de Sarcini, anexa la prezentul contract si parte integranta din acesta. 

  
5. Pretul contractului 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
propunerii financiare, este de…………….. lei la care se adauga TVA in valoare de…………lei, 
conform prevederilor legale. 
5.2. Pretul fara TVA este ferm pe toata durata contractului. 
5.3. Achizitorul se oblige sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile prestate si 
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract. 
5.4. Pretul se detaliaza conform Anexei 1 a prezentului contract. 
 
6.Durata contractului 
6.1.  Prezentul  contract  intra in vigoare  dupa semnarea  contractului de catre ultima  dintre parti si se 
desfasoara pe perioada  de implementare a proiectului pana la data 30.09.2019, cu posibilitatea de 
prelungire, conform contractului de finantare nr. 3425/01.11.2018. 
 
 

 



 

 

7. Executarea contractului 
7.1.(1)  Executarea contractului incepe  dupa semnarea  acestuia  de catre ambele  parti. 
Garantia  de buna executie  se constituie  in termen  de cel mult 5 zile lucratoare de la data 
semnarii contractului de ambele parti. 
(2) Neconstituirea garantiei  de buna  executie  in termen  de  5  zile  lucratoare  de la data  semnarii 
contractului  de  catre   ambele   parti   contractante  da  dreptul   achizitorului  sa  rezilieze   
prezentul contract,  de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere in intarziere. 
(3)  Pentru       fiecare       serviciu       ce       face       obiectul        contractului      achizitorul      va 
transmite    comanda    scrisa    via    e-mail;    in   fiecare   comanda    se   va    preciza    termenul    
de livrare/prestare.  Comanda   va  fi  transmisa   atat  pentru   elaborarea machetelor  materialelor  
ce  fac obiectul   contractului  in  vederea  obtinerii   avizului   de  identitate   vizuala   cat  si  pentru   
executarea propriu-zisa a acestora. 

 
8.Documentele contractului 
8.1  Documentele contractului sunt, dar fara a se limita  : 
a) Caietul  de sarcini 
b) Propunerea financiara  
c) Garantia  de buna executie,  dupa c onstituire; 
d) Act aditional  (daca este cazul); 
e) alte documente, conform  legii. 

 
9. Standarde 
9.1 Prestatorul se obliga  sa presteze  serviciile  la  standardele  si sau performantele solicitate,  
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 
10.  Obligatiile principale ale prestatorului 
10.1  -  Prestatorul se obliga  sa presteze  serviciile  si sa livreze  produsele aferente  la standardele  
si performantele prezentate in caietul de sarcini  anexa la contract. 
10.2.  (1)  Serviciile  prestate in  baza  contractului precum  si  orice  faza a  acestora  prevazuta a  
fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie  finalizate  in termenul  convenit  de parti. 
(2) Prestatorul este pe deplin  responsabil pentru  prestarea serviciilor in conformitate cu 
termenele asumate  prin prezentul contract.  Daca pe parcursul  indeplinirii contractului intervin  
circumstante, care nu se datoreaza prestatorului, care il pun pe acesta  in imposibilitatea de a 
respecta termenele asumate,  acesta are obligatia  de a notifica  acest lucru, in timp util, 
achizitorului. 
(3) In   afara   cazului   in   care   achizitorul   accepta   revizuirea  termenelor,   orice   intarziere    
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a pretinde  prestatorului penalitati de 
intarziere. 
10.3.  Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni  in justitie, ce rezulta din incalcarea unor  drepturi  de proprietate 
intelectuala (brevete,  nume,  marci inregistrate etc), legate  de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru  sau in legatura cu produsele achizitionate; si 
b) daune-interese, costuri,  taxe  si cheltuieli  de orice  natura,  aferente,  cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare  rezulta  din respectarea caietului  de sarcini intocmit de catre achizitor. 



 

 

10.4   Prestatorul este  raspunzator atat  de  siguranta tuturor  operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate,  cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
10.5  Prestatorul se obliga  sa  asigure  resursele  umane,  materialele, echipamentele  si orice  alte 
asemenea,   fie  de natura  provizorie, fie definitiva,   cerute  de  si pentru  contract,  in  masura in  
care necesitatea asigurarii  acestora  este prevazuta in contract  sau se poate  deduce  in mod  rezonabil  
din contract,  astfel incat sa se asigure derularea eficienta a activitatilor. 
10.6  Prestatorul  se  obliga  sa  remedieze,  pe  cheltuiala  proprie,   la  cererea   achizitorului  si  in 
termenul   indicat   de  acesta,   orice  deficienta  in  prestarea  serviciilor  cauzata   de   neindeplinirea 
obligatiilor sale contractuale. 
10.7   Prestatorul este  obligat  sa respecte   instructiunile  transmise   de  catre  achizitor,  ca  si  cum 
acestea  ar fi parte a contractului insusi,  clauzele  prezentului contract  fiind aplicabile  in integralitate. 
10.8  Prestatorul ramane raspunzator pentru  orice incalcare  a obligatiilor sale contractuale  si dupa 
incetarea contractului, pentru perioada  prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca aplicabila. 
10.9.  Codul de conduita 
(1).  Prestatorul va  actiona  intotdeauna loial  si  impartial  si  ca  un  consilier de  incredere  pentru  
achizitor conform  regulilor   si/sau  codului   de  conduita al  profesiei  sale,  precum  si  cu  
discretia  necesara. 
(2). In cazul in care prestatorul sau oricare  din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de 
acord sa ofere ori sa dea,  sau dau oricarei  persoane,  mita, bunuri  in dar, facilitati ori comisioane 
in scopul de  a  determina  ori  recompensa  indeplinirea  ori  neindeplinirea  oricarui   act  sau   
fapt   privind contractul   de  servicii   sau  orice  alt  contract   incheiat   cu  achizitorul,  ori  pentru  
a  favoriza   sau defavoriza orice  persoana in  legatura  cu  contractul  sau  cu  orice  alt  contract  
incheiat   cu  acesta, achizitorul  poate   decide   incetarea  contractului,  fara  a  aduce   atingere   
niciunui   drept   anterior  dobandit  de prestator  in baza contractului. 
(3). Platile  catre  prestator aferente  contractului vor  constitui  singurul  venit  ori beneficiu ce  
poate deriva   din   contract,   si  atat  prestatorul  cat  si  personalul  sau   salariat   ori  contractat,   
inclusiv conducerea sa si  salariatii  din  teritoriu,  nu  vor  accepta  niciun  comision,   discount,  
alocatie,  plata  indirecta  ori  orice  alta  forma  de  retributie   in  legatura  cu  sau  pentru  
executarea obligatiilor din contract. 
(4). Prestatorul   si  personalul    sau   vor   respecta    secretul   profesional,   pe   perioada   
executarii contractului,   inclusiv   pe   perioada  oricarei   prelungiri    a  acestuia,    precum    si   
dupa   incetarea contractului.  In  acest   sens,  cu  exceptia   cazului   in  care   se  obtine   acordul   
scris   prealabil   al achizitorului, prestatorul si personalul  sau, salariat  ori contractat  de acesta,  incluzand 
conducerea si salariatii  din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei  alte persoane sau entitati, nicio 
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica  nicio  
informatie referitoare  la recomandarile primite in cursul  sau ca rezultat  al  prestarii  serviciilor  ce fac  
obiectul prezentului  contract.  Totodata,  prestatorul  si personalul  sau nu  vor  utiliza  in  dauna  
achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate  sau rezultatul studiilor,  testelor,  cercetarilor desfasurate 
in cursul sau in scopul executarii  contractului. 
(5). Prestatorul va furniza  achizitorului, la cerere,  documente  justificative cu privire  la conditiile in care 
se executa contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care  o  
considera  necesara  pentru  strangerea  de  probe  in  cazul  oricarei  suspiciuni  cu privire  la existenta 
unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 
 



 

 

10.10.  Conflictul de Interese 

(1). Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea 
compromite  executarea  obiectiva si impartiala a contractului.  Conflictele  de interese pot aparea 
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate,  
legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi  ori interese  comune.  Orice conflict 
de interese aparut  in timpul  executarii  contractului trebuie  notificat  in scris Achizitorului, in 
termen de 2  zile de la aparitia acestuia. 

 
(2). Achizitorul isi  rezerva  dreptul  de a verifica  daca  masurile  luate  sunt  corespunzatoare si  
poate solicita  masuri  suplimentare daca  este necesar.  Prestatorul se va asigura  ca personalul  
sau, salariat sau contractat de el, inclusiv  conducerea si salariatii  din teritoriu, nu se afla intr-o  
situatie care  ar putea  genera  un  conflict   de  interese.   Prestatorul  va  inlocui,   in  termen  de  
2  zile  s i  fara  vreo cornpensatie  din  partea   achizitorului,  orice  membru   al  personalului  sau  
salariat   ori  contractat,  inclusiv  conducerea ori salariatii  din teritoriu, care se regaseste  intr-o 
astfel de situatie. 
(3). Prestatorul trebuie  sa evite orice contact  care ar putea  sa-i compromita independenta ori pe 
cea a personalului sau, salariat  sau contractat,  inclusiv  conducerea si salariatii  din teritoriu.  in  
cazul  in care prestatorul nu-si mentine  independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acesteia 
de a obtine repararea   prejudiciului ce  i-a  fost  cauzat  ca  urmare  a situatiei  de  conflict  de  
interese,  va  putea  decide incetarea de plin drept si cu efect imediat  a contractului, in conditiile 
prevazute in prezentul contract. 

 
11. Obligatiile principale ale chizitorului. 

11.1  Achizitorul se obliga  sa receptioneze  serviciile  prestate  in  termenul  stabilit, daca  acestea 
corespund  Caietului  de sarcini. 
11.2 Achizitorul se obliga  sa plateasca pretul  convenit  in prezentul  contract,  in termen  de 
maxim 30 zile de la receptionarea documentatiilor, conform  prevederilor legale. 
11.3  Daca  achizitorul  nu  onoreaza  facturile  in  termen   de  14  zile  de  la  expirarea  perioadei  
prevazute  convenite, prestatorul  are dreptul  de a sista  prestarea  serviciilor.   Imediat  ce 
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai scurt timp posibil 

 
12. Caracterul public al contractului 

12.1 Dosarul  achizitiei  publice  are caracter  de document public. 
12.2 Accesul  la aceste  informatii  poate fi restrictionat in cazul  in care acestea  sunt clasificate 
prin acordul partilor  sau protejate  de un drept de proprietate intelectuala, potrivit  legii. 
12.3 In cazul  in care  s-a precizat  confidentialitatea  anumitor  clauze,  o parte  contractanta  nu  
are dreptul  de  a  face  cunoscuta   respectiva prevedere   fara  acordul  scris  al  celeilalte   parti,  
cu  doua exceptii: 

- informatia era  cunoscuta  partii  contractante inainte  ca  ea  sa fi  fost  primita  de la  
cealalta  parte contractanta 

- partea contractanta a fost obligata  in mod legal sa dezvaluie  informatia. 
 
 

 



 

 

Clauze specifice 

 
13. Garantia de buna executie a contractului . 
13.1.  Executantul se obliga  sa constituie  garantia  de buna  executie  a contractului in cuantum de 10%  
din  pretul  contractului fara T.V.A.,  respectiv suma  de  ………………… lei, in  termen  de  cel mult 5 
(cinci)   zile  lucratoare  de  la  semnarea  contractului  de  catre  parti  si  inregistrarea acestuia la sediul  
achizitorului. 
13.2 Garantia de buna executie este valabila pe intreaga durata de desfasurare a contractului. 
13.3 Garantia  de buna  executie  se constituie prin  virament  bancar  sau  printr-un instrument  de 
garantare  emis in conditiile legii de o societate  bancara  sau de o societate  de asigurari,  care 
devine anexa  la contract. in acest caz, garantia  de buna  executie  trebuie  sa fie irevocabila.  
Instrumentul de garantare  trebuie  sa prevada  ca  plata  garantiei  se va  executa  neconditionat,  
respectiv  la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei  acestuia  cu privire la culpa persoanei 
garantate. 
13.4.  (1)  In situatia  in  care partile  convin  prelungirea termenului de prestare,  pentru  orice  
motiv (inclusiv   forta  majora),  prestatorul  are  obligatia  de  a  prelungi   valabilitatea  garantiei   
de  buna executie,  in maxim  5 zile de la data intrarii in vigoare  a actului aditional,  
(2) Garantia  de buna  executie  ce se va prelungi  va fi valabila  de la data  expirarii  celei  initiale 
pe perioada  de prelungire a termenului de prestare. 
13.5. Achizitorul  are  dreptul  de  a emite  pretentii   asupra  garantiei   de  buna  executie,   in  limita 
prejudiciului   creat,    daca    prestatorul   nu    isi    executa,    executa    cu    intarziere   sau    
executa necorespunzator obligatiile  asumate  prin  prezentul contract. Anterior  emiterii unei  
pretentii  asupra garantiei   de  buna   executie,   achizitorul   are  obligatia   de  a  notifica   acest   
lucru   prestatatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fast respectate. 
13.6.  Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia  de buna  executie  in 
cel mult  14 zile  de  la data  indeplinirii de  catre  contractant a obligatiilor asumate  prin  
contractul   de achizitie publica respectiv, daca nu a ridicat  pana la acea data pretentii asupra ei. 

 
14. Obligatii specifice ale prestatorului 

14.1  Prestatorul are  obligatia  de a presta  serviciile  prevazute  in  contract cu profesionalismul  si 
promtitudinea cuvenite  angajamentului asumat  si in conformitate cu caietul de sarcini. 
14.2 Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea  serviciilor, sa asigure  resursele  umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea,  fie de natura provizorie, fie definitiva 
cerute de si pentru contract,  in masura in care necesitatea asigurarii  acestora este prevazuta in 
contract  sau se poate deduce in mod rezonabil  din contract. 
14.3  Prestatorul  este   pe   deplin   responsabil  pentru   executia   serviciilor  in   conformitate  cu 
prevederile caietului  de sarcini,  in termenul stabilit in comanda  lansata  de achizitor. Totodata,  este 
raspunzator  atat  de  siguranta   tuturor   operatiunilor  si  metodelor  de  prestare   utilizate,   cat  si  de 
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
14.4. Prestatorul elaboreaza toate materialele de informare  si publicitate in stricta  concordanta cu 
Manualul   de  Identitate   Vizuala   pentru   Programul  Operational  Regional   2014-2020  (editia   in 
vigoare  cu modificari si completari) ce se regaseste  la adresa http://www.inforegio.ro. 
14.5.  Pentru  fiecare  material  de informare  si publicitate aferent  contractului Prestatorul se obliga 



 

 

sa elaboreze  in prima faza o macheta  pe care o transmite  achizitorului cu eel putin  15 zile lucratoare 
inainte  de  lansarea  si utilizarea  lor,  in vederea  obtinerii   avizului  privind  respectarea regulilor  de 
identitate  vizuala,  emis de Organismul Intermediar. Orice modificare si/sau  completare solicitata  de 
Organismul  Intermediar, Autoritatea  de Management a Programului Operational Regional  sau  de 
catre  Achizitor,  in conformitate cu legislatia   in domeniu,  se va  realiza  fara  costuri  suplimentare. 
Obtinerea  avizului  antementionat conditioneaza realizarea  propriu-zisa a materialelor de informare si 
publicitate. 
14.6. Transportul   produselor  rezultate   in  urma   serviciilor  prestate   se  va   face   pe  cheltuiala 
Prestatorului in  mijloace  de  transport   curate  si  acoperite   pentru  a evita  deteriorarea  acestora  pe 
timpul  transportului si manipularii la sediul Achizitorului. 

 
15. Alte responsabilitati ale achizitorului 

15.1  Achizitorul  se  obliga  sa puna  la  dispozitia prestatorului  informatii  cu  privire  la  
continul textual  al  materialelor  de  informare   si  publicitate  si  orice  alte  informatii  pe  care  
Prestatorul  le considera  necesare  pentru prestarea  corespunzatoare a serviciilor. 
15.2  Achizitorul se obliga  sa transmita  catre  Organismul Intermediar solicitarea pentru  
emiterea avizului  privind  identitatea vizuala   asupra  machetelor elaborate   de  Prestator si,  de  
asemenea   sa instiinteze  de  indata  Prestatorul   in  legatura  cu  orice  obseratii/solicitari formulate  
de  Organismul Intermediar si emiterea  avizului  propriu-zis. 

 
 

16.  Facturare, receptie si verificari 

16.1.  Facturarea se va face in functie  de serviciile  prestate  si produsele  rezultate  in urma  acestor 
servicii livrate,  conform proceselor verbale  de prestari  servicii . 
16.2  Modalitatea de plata: dupa prestarea serviciilor/livrarea produselor rezultate in urma  acestor 
servicii,  pe baza de factura fiscala  in original  si proces  verbal  de prestari servicii  si proces  verbal  
de predare  - primire  livrabile  semnat de ambele  partii, in termen  de 30 zile de la primirea facturii. 
16.3   Achizitorul  are  dreptul   de  a  verifica   modul   de  prestare   a  serviciilor  pentru   a  stabili 
conformitatea acestora  cu prevederile caietului  de sarcini. 
16.4  Receptia  materialelor si serviciilor  se va face, dupa cum urmeaza: 
(1) Receptia  cantitativa: in momentul  livrarii  propriu-zise a materialelor/produselor de informare  si 
publicitate  la  sediul  Achizitorului.  Receptia  cantitativa a materialelor de  informare  si publicitate 
(livrabile)   se  consemnneaza  in  cadrul  unui  proces  verbal   de  predare   -  primire   si  se  considera 
acceptata  prin semnarea  acestuia  de catre reprezentantii Achizitorului. 
(2) Receptia  calitativa  a serviciilor  se consemneaza intr-un  Proces  Verbal  de Prestari  Servicii  care 
va   detalia   serviciile   prestate,   inclusiv   predarea    -  primirea    livrabilelor  (produse/materiale  de 
informare  si publicitate). Receptia  calitativa se considera  acceptata  prin semnarea  procesului verbal 
de prestari  servicii  de catre reprezentantii Achizitorului. 
16.5 La receptie,  in cazul  constatarii  existentei  unor  materiale  deteriorate sau in cazul  constatarii 
unor   neconcordante   cantitative    ori   calitative,    prestatorul  va   proceda    la   inlocuirea   si  I  sau 
completarea celor  constatate   fara  a modifica  prevederile  financiare  ale  contractului.  Materialele 
respinse  pe criterii  de neconformitate calitativa sau cele lipsa vor fi inlocuite  in termen  de maxim  48 
de ore. 

 



 

 

17. Subcontractarea 
17.1  - (1)  Achizitorul  va  solicita prestatorului,  eel  mai  tarziu  la  momentul inceperii   executarii 
contractului, sa ii indice  numele,  datele  de contact si reprezentantii legali  ai subcontractantilor 
sai implicati  in  executarea contractului de  achizitie publica,  in  masura  in  care  aceste  informatii  
sunt cunoscute  la momentul respectiv. 
(2) Prestatorul are obligatia  de a notifica  achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute  
la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publica, 
(3)  Prestatorul  are  dreptul  de  a implica  noi  subcontractanti, pe  durata  executarii contractului  
de achizitie publica,  cu conditia  ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare 
substantiala a contractului  de  achizitie publica,  in  conditiile art.  221  din  Legea  nr.  98/2016  
privind  achizitiile publice. 
(4)  Prestatorul   va   transmite   achizitorului   informatiile  privind    numele,    datele   de   contact   
si reprezentantii  legali   ai  subcontractantilor  sai  implicati   in  executarea  contractului  de  
achizitie publica  si va obtine acordul  achizitorului privind  eventualii noi subcontractanti implicati  
ulterior in executarea contractului. 
(5)  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  corespunzatoare partii  lor de  
implicare  in contractul  care urmeaza  sa fie indeplinit. 
(6)  Prestatorul  este  pe  deplin  raspunzator  fata  de  achizitor   de  modul   in  care  
subcontractantul indeplineste contractul. 
17.2  (1)  Achizitorul efectueaza  plati  corespunzatoare partii/partilor din  contract  indeplinite  
de catre subcontractantii propusi  in oferta, daca acestia  solicita,  
(2)  Subcontractantii isi vor  exprima  optiunea  de a fi platiti  direct  de catre  achizitor  la 
momentul incheierii   prezentului  contract   sau  la  momentul  introducerii  acestora   in  
prezentul  contract   de achizitie  publica, 
(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, prestator  si subcontractant  sau  de  achizitor   si  subcontractant  atunci   cand,   in  
mod   nejustificat,  prestatorul blocheaza confirmarea executarii  obligatiilor asumate  de 
subcontractant. 
(4) Achizitorul  are obligatia de a solicita, la incheierea prezentului  contract de achizitie publica 
sau atunci  cand  se introduc  noi  subcontractanti,  prezentarea  contractelor  incheiate  intre  
prestator  si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel 
incat activitatile ce revin  acestora,  precum  si sumele  aferente  prestatiilor,  sa fie  cuprinse  in  
contractul  de achizitie publica. 
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin.  (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta 
si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. 
(6) Dispozitiile  contractuale  referitoare  la  drepturile  si  obligatiile  prestatorului   precum  si  
cele referitoare  la  sanctiunile  aplicabile  prestatorului  se  aplica  in  mod  corespunzator  si 
subcontractantilor,  proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc. 
(7) Documentul  constatator  poate  fi emis  unui  subcontractant  la solicitarea  acestuia  si 
numai  in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente. 



 

 

17.3 (1) Inlocuirea/implicarea  subcontractantilor  de catre prestator in perioada de implementare 
a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului  . 
(2)  In  conditiile  alin.  1   al  prezentei  clauze,  achizitorul  are  obligatia  de  a  solicita  
prezentarea contractelor   incheiate   intre  contractant   si  subcontractantii   declarati   ulterior,  
care   sa  contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
(3) Noii subcontractanti  au obligatia de a prezenta cu cel putin 5 zile inainte de momentul 
inceperii prestarii  serviciilor  de catre noii  subcontractanti,  o declaratie  pe propria  raspundere  
prin care isi asuma  respectarea   prevederilor   caietului   de  sarcini   si  a  propunerii   tehnice   
depuse   de  catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 
(4) Noii subcontractanti  au obligatia de a transmite  certificatele  si alte documente  necesare 
pentru verificarea  inexistentei  unor  situatii  de  excludere  si  a  resurselor/capabilitatilor  
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica. 
 
18. Incetarea si rezilierea contractului  
18.1.  Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea,  de catre ambele parti, 
a  tuturor  obligatiilor  ce  le  revin  conform  contractului,  prin  acordul  partilor  sau  ca  urmare  a 
disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului,  astfel cum acesta 
este definit in legislatia aplicabila. 
18.2.   I n  plus  fata  de  motivele  de  incetare  a  contractului  mentionate   in  prezentul   contract, 
achizitorul  are dreptul de a considera contractul  de drept reziliat, printr-o notificare  scrisa adresata 
prestatorului,  fara necesitatea unei alte formalitati  si  fara interventia vreunei  autoritati  sau instante 
de judecata,  in cazul in care acesta: 
a) intra in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar  sau 
activitatile  sale comerciale  sunt suspendate  or fac  obiectul  unui aranjament  cu creditorii  sau 
este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la litera 
a); 
c) a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,  pentru o fapta care a 
adus atingere  eticii  si/sau  conduitei  profesionale,  sau  se face vinovat  de  grave  abateri  de  la  
conduit profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege; 
d) a fost  condamnat,  prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,  pentru  frauda, coruptie, 
implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala prin care sunt aduse prejudicii 
intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
e) a  fost  declarat  vinovat  de incalcarea  grava  a obligatiilor  contractuale  ca  urmare  a unei  alte 
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene; 
f) este afectat de transformari de ordin  organizational, prin care  sunt modificate  statutul juridic, 
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari  sunt 
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract; 
g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea corespunzatoare  
a prezentului contract; 



 

 

h) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate respecta 
angajamentele asumate. 
18.3.  In  cazul  prevazut   la  clauza   18.2,  prestatorul   are  dreptul  de  a  pretinde   numai  
plata corespunzatoare  pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii contractului. 
18.4. Achizitorul  are dreptul de a considera  contractul  de drept reziliat, printr-o  notificare  scrisa 
adresata prestatorului,  fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati 
sau instante de judecata  si de a pretinde daune - interese in oricare dintre urmatoarele  situatii: 
a) prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract; 
b) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duca la indeplinire  instructiunile emise de catre achizitor 
sau solicitarea  transmisa  de acesta de a remedia  orice executare  necorespunzatoare a 
obligatiilor  sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare  si in termenele 
prevazute a serviciilor. 
18.5. In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, 
fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri  cu terte parti, costurile respective fiind 
imputabile prestatorului. 
18.6. Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul  va lua toate 
masurile necesare pentru  a opri executarea  obligatiilor  sale de o maniera prompta  si 
organizata,  in asa fel incat costurile sa fie minime. 
18.7. Achizitorul  nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre prestator  pana la finalizarea 
serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile  suplimentare  
aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului  orice sume restante. 
18.8. In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare  sau 
executare necorespunzatoare   din  partea  prestatorului,  va  fi indreptatit  sa perceapa  de  la  
prestator  daune interese. Prestatorul  nu are dreptul  de a pretinde,  in aceste  situatii, nicio  alta 
suma in afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate. 
18.9 Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 
a) achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe 
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile; 
b)  achizitorul   notifica  prestatorul   ca  din  motive   neprevazute   si  datorita   unor  conjuncturi 
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
18.10  Rezilierea  contractului  pentru  motivele  mentionate  la  clauza  18.4  si  clauza  18.9  se  
va notifica in scris partii contractante. 
18.11.  Achizitorul  va  avea, pana  la  data  intreruperii  si  incetarii  contractului,  acelesi  
obligatii prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment. 
18.12   In cazul rezilierii contractului  din vina prestatorului,  achizitorul  va stabili daunele pe 
care trebuie sa le suporte prestatorul  si care se vor scadea din obligatiile  de plata pe care 
achizitorul  le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor. 
18.13.  In cazul in care nu se pot aplica prevederile  clauzei  18.12 recuperarea  daunelor se va 
face conform prevederilor legale in vigoare la acea data. 
18.14  Achizitorul  isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul  in cel mult  10 zile de la 
aparitia  unor  circumstante  care  nu  au  putut  fi  prevazute  la  data  incheierii  contractului  si  
care conduc: 
a) la modificarea clauzelor contractuale  in asa masura incat indeplinirea  contractului  respectiv ar 
fi contrara interesului public; 



 

 

b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi economice 
care determina imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale; 
c)  in  situatia   sistarii   alocarii   resurselor  financiare   necesare   pentru   indeplinirea  prezentului 
contract. 
18.15   In  cazul  prevazut   la  clauza   18.14,  prestatorul  are  dreptul   de  a  pretinde   numai  
plata 
corespunzatoare  pentru   partea   din  contract   indeplinita  pana   la  data   denuntarii   unilaterale   
a contractului. 
18.16.  In caz  de neexecutare, contractul  se considera  desfiintat  de drept,  fara  a mai  fi  necesara 
punerea  in intarziere,  fara nicio alta formalitate prealabila si  fara interventia vreunei  autoritati  
sau instante  de judecata. 
18.17.  Achizitorul  are  dreptul  de  a  denunta  unilateral   contractul   in  perioada  de  valabilitate  
a acestuia  in una dintre urmatoarele situatii: 
a) prestatorul se afla, la momentul  atribuirii  contractului, in una dintre situatiile  care ar fi 
determinat excluderea  sa  din  procedura   de  atribuire   potrivit   art.  164-167  din  l.egea   nr.   
98/2016  privind achizitiile  publice; 
b)  contractul  nu  ar  fi  trebuit   sa  fie  atribuit  prestatorului,  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, 
c) prestatorul solicita  modificarea prezentului contract,  in cursul perioadei sale de valabilitate  
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute  la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind  achizitiile 
publice. 

 
19. Ajustarea pretului contractului 

19.1.  Pentru  serviciile  prestate  platile  datorate  de autoritatea contractanta prestatorului sunt  
cele declarate  in propunerea financiara,  anexa la contract. 
 
20. Amendamente 

20.1. Partile  contractante au dreptul,  pe durata  indeplinirii contractului, de a conveni  modificarea 
clauzelor  contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii  contractului. 
20.2. Nici  un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele  aditionale intra in 
vigoare  la data semnarii  acestora de catre ultima parte. 
20.3. - (1) Modificarea contractului nu trebuie  sa conduca  la diminuarea avantajelor si, dupa caz, 
a factorilor de evaluare  care au stat la baza declararii  ofertei castigatoare a prestatorului. 
(2)  Nu  este  permisa modificarea pretului   prezentului  contract   in  conditiile  art.  221  din  
Legea 
98/2016,    in  asa  fel  tncat  noua  valoare  rezultata in  urma  respectivei  modificari  sa  depaseasca 
pragurile  prevazute de Legea nr.  98/2016 privind  achizitiile publice  pentru publicarea unui anunt 
de participare sau  a unui  anunt  simplificat  sau  sa fi  impus  organizarea  unei  proceduri  de  
atribuire pentru atribuirea contractului respectiv. 



 

 

20.4  Modificarea  termenului  de  prestare   se  efectueaza  prin  act  aditional   incheiat   inainte   
de expirarea  termenului de prestare initial. 

 
21 .   Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor. 

21.1  -  In  cazul  in  care  prestatorul  nu  isi  indeplineste  obligatiile  asumate   prin  contract,  
atunci achizitorul are  dreptul  de a deduce  din  pretul  contractului, ca penalitati, o suma 
procentuala din pretul  contractului. Cota procentuala pe zi de intarziere, pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor este de 0,1 % din pretul contractului. 
21.2  In  cazul  in  care  achizitorul  nu  onoreaza facturile  in termen  de  30  de zile  de  la  expirarea 
perioadei  convenite,  atunci prestatorul are dreptul  de a solicita,  ca penalitati, o suma echivalenta 
cu o cota procentuala de 0, 1 % pentru fiecare zi de intarziere,  din plata neefectuata. 
21.3  Penalitatile  datorate   curg   de  drept   din   data   scadentei   obligatiilor  asumate   conform 
prezentului contract.  
 
22.  Cesiunea 

22.1  Prestatorul are  obligatia  de  a nu  transfera,  total  sau partial,  obligatiile  sale  asumate  
prin contract. 
22.2 Prestatorul poate  cesiona,  total  sau partial,  dreptul  sau de a incasa  contraprestatia  
serviciilor prestate,   cu  acordul   prealabil,   exprimat   in  scris  al  achizitorului si in  conditiile  
prevazute  de dispozitiile Noului  Cod Civil. 
22.3 Solicitarile de plata  catre terti pot fi onorate  numai  dupa  operarea  unei  cesiuni  in  
conditiile  art. 22.2. 
22.4 Cesiunea  nu va exonera  prestatorul de nicio  responsabilitate privind  garantia  sau orice  
alte obligatii asumate  prin contract. 
22.5 - (1)  In cazul  in care  tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta  prevederile  
Angajamentul ferm,   anexa   la  prezentul   contract,   prestatorul  are  obligatia   de  a  ceda,   
cu   titlu   de  garantie, achizitorului, la solicitarea  expresa  a acestuia,  drepturile  sale privind 
pretentiile la daune pe care le-ar  putea   avea   impotriva  tertului/tertilor  sustinator/sustinatori   
pentru   nerespectarea  obligatiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune. 
(2) Cesiunea  de creanta  in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract  
care sunt indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile  legislatiei  in vigoare. 

 
23. Forta majora 

23.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
23.2  Forta   majora  exonereaza  partile   contractante  de  indeplinirea  obligatiilor  aswnate  
prin prezentul  contract,  pe toata perioada  in care aceasta actioneaza, 
23.3 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. 
23.4  Partea  contractanta care invoca forta majora are obligatia  de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod  complet,  producerea acesteia  si sa ia orice  masuri  care  ii  stau  la dispozitie 
in  vederea  limitarii consecintelor. 

  23.5  Partea   contractanta  care  invoca  forta  majora  are  obligatia   de  a  notifica   celeilalte      
parti incetarea cauzei  acesteia  in maximum  15 zile de la incetare, 



 

 

23.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1  
(una) luna,  fiecare  parte  va  avea  dreptul   sa  notifice   celeilalte   parti  incetarea  de  drept  a  
prezentului contract,  fara ca vreuna  din parti sa poata pretinde celeilalte  daune-interese. 
 
24. Solutionarea litigiilor 

24.1  Achizitorul si prestatorul 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. 
24.2  Daca, dupa  15  de zile de la inceperea acestor  tratative  neoficiale,  achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve  prin mediere  orice neintelegere sau divergenta contractuala, 
fiecare  poate solicita ca disputa  sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul 
achizitorului. 
 
 
25. Limba care guverneaza contractul 
25.1 - Limba  care guverneaza contractul  este  limba romana. 
 
26. Comunicari 
26.1 - (1)  Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,  trebuie  sa 
fie transmisa in scris. 
(2)  Orice  document  scris  trebuie  inregistrat  atat  in  momentul   transmiterii  cat  si  in  
momentul primirii. 
 
26.2 Comunicarile intre  parti  se pot  face  prin  telefon,  fax sau e-mail  cu conditia 
confirmarii  in scris a primirii  comunicarii. 
 
27. Legea aplicabila contractului 

27.1 Contractul va fi interpretat  conform  legilor  din Romania. 
 
 

Partile  au inteles  sa incheie  azi  prezentul contract  in 2 (doua) exemplare  originale,  
cate unul pentru  fiecare parte. 

 
Achizitor,                        Prestator, 
D.G.A.S.P.C. Ialomita                       S.C. ............................................ 
Director General,                         Reprezentant : ...........................  
Prof. Paul Marcu                        Functia ¬...................................... 
        
 
 
Director economic,          
Ec. Lucretia Buda      
 
 
 
Aviz juridic, 
…………………………….. 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                          ANEXA 1 

La contractul de servicii nr.........../....................... 

 
 

 
 

Activitatea de informare si 

publicitate 

U.M. 

buc 

PRET UNITAR 

FARA TVA –lei- 

VALOARE FARA TVA  

–lei- 

VALOARE CU TVA  

–lei- 

Comunicat de presa la 
lansarea propiectului 1   

 

Comunicat de presa     
 L12, an1  1   

 

Comunicat de presa la finalul 
proiectului 1   

 

Panou temporar 1    

Placa permanenta 1    

TOTAL     

 
 
 

Achizitor,                        Prestator, 
D.G.A.S.P.C. Ialomita                           S.C. ............................................ 

 Director General,                 Reprezentant : ...........................  
 Prof. Paul Marcu                Functia ...................................... 

        
 
Director economic,          
Ec. Lucretia Buda      
 
 
Aviz juridic, 
…………………………….. 

 


