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CONTRACT DE SERVICII
(proiectare, execuție, livrare și montare mobilier de recepție)
(PROIECT)
1. Partile contractante
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, ale Hotărârii de
Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările și completările ulterioare, s-aîncheiat prezentul contract de prestari servicii,
Între
1.1 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr.
12-14, județul Alba, telefon 0258/813300 fax 0258/811853, cod fiscal 4331457, cont IBAN nr.
…………................................................………… deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat prin
domnul Gabriel Tiberiu RUSTOIU – Director General - Manager, în calitate de Achizitor, pe de o parte
și
1.2. SC ………… S.R.L. cu sediul în localitatea …………., str. ………., nr…, telefon/fax:
……………., număr de înmatriculare ……….., cod fiscal ….……, cont IBAN ……… deschis la
…………., reprezentată prin domnul/doamna ……………, având funcţia de ………………, în calitate
de Prestator, pe de altă parte;
2. Definitii
2.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile
h. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de presari servicii.
i. conflict de interese înseamna orice eveniment influentând capacitatea prestatorului de a exprima o
opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care îl împiedica pe acesta, în orice moment, sa acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legatura
cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariati si experti actionând sub
autoritatea si controlul prestatorului.
j. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant în scopul asigurarii
Achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenita a contractului.
k. despagubire generala: suma, neprevazuta expres în contractul de servicii, care este acordata de catre
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate în
urma încalcarii contractului de prestari servicii de catre cealalta parte.
l. penalitate contractuala: despagubirea stabilita în contractul de prestari servicii ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealalta parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din contract;
(se adauga orice alti termeni pe care partile înteleg sa îi defineasca pentru contract)
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând si genul
feminin si viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
în mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind proiectare mobilier de recepție,
execuție, livrare și montare în spațiul destinat al mobilierului de recepție, denumite în continuare
Servicii, pe care Prestatorul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul
Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și
conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului.
4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de proiectare, prevăzute în prezentul contract în
conformitate cu Caietul de Sarcini și oferta acestuia și să transmită Achizitorului într-un număr de un
exemplar pe hârtie (părți scrise și părți desenate) în original și în format CD.
4.3. Documentațiile elaborate în baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv în vederea realizării
obiectului de contract.
4.4. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se transferă și
devin proprietatea achizitorului.
4.5. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în
mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, precum şi
cu prevederile legale aplicabile.
5. Pretul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului pentru Servicii de proiectare, execuție, livrare și
montare mobilier de recepție, plătibil prestatorului de către achizitor este de ________________ lei,
la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării contractului de către ambele părţi
contractuale şi este valabil până la data încheierii procesului verbal de recepţie, când va fi considerat
încetat de drept.

6.2. Prestatorul are obligaţia de a livra și monta produsele rezultate în urma prestării serviciilor
prevăzute în prezentul contract, în termen de maxim 30 zile de la data acceptării din partea achizitorului
a proiectului de mobilier de recepție realizat.
6.3. Prestarea serviciilor se face pe bază de comandă fermă transmisă de către achizitor și primirea
acceptului de către prestator, din partea achizitorului.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea Contractului începe la data semnării de catre ambele părţi.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini și clarificări survenite pe parcursul procedurii de atribuire;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) lista subcontractanţilor cu contractele încheiate de prestator cu subcontractanţi, dacă este cazul;
e) contractele de asociere, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
g) acte aditionale, dupa caz.
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.
9. Obligatiile prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, la standarde și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în
conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu clauzele prezentului contract.
9.2. Prestatorul se obligă să răspundă și să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.),
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu caietul de
sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale,
instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce
în mod rezonabil din contract, pe toată perioada de derulare a contractului.
9.5. Execuţia serviciilor de realizare mobilier de recepție se va face după primirea acceptului din partea
achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă să suporte toate costurile legate de transport, livrare a produsele rezultate în
urma prestării serviciilor de tipărire la adresa indicată de achizitor în municipiul Alba Iulia, în prezenţa
reprezentanţilor prestatorului şi achizitorului.
10. Codul de conduita
10.1. Prestatorul va actiona întotdeauna loial si impartial si ca un consilier de încredere pentru Achizitor
conform regulilor și/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va
abține să facă afirmații publice în legatură cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a
achizitorului, precum si sa participe în orice activitati care sunt în conflict cu obligatiile sale
contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fara a avea acordul prealabil
scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie în mod clar tertilor, daca va fi cazul.

10.2. Pe perioada executarii contractului, Prestatorul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante în Romania, respectând totodata si drepturile omului.
10.3. Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori
sa dea, oricarei persoane, mita, bunuri în dar, facilitati ori comisioane în scopul de a determina ori
recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice
alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana în legatura cu
Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea
Contractului de Servicii conform prevederilor art. 34.1 din prezentul contract, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii.
10.4. Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din Contractul de Servicii, si atât Prestatorul cât 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 în legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din
Contractul de Servicii.
10.5. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului de Servicii,
fara aprobarea prealabila în scris a Achizitorului.
10.6. Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului
de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa încetarea Contractului de
Servicii. În acest sens, cu exceptia cazului în care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzând 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 în cursul sau ca rezultat al derularii Serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract. Totodata, Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza în dauna Achizitorului informatiile ce leau fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate în cursul sau în scopul
executarii Contractului de Servicii.
10.7. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi
astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta conform art. 34.1 din prezentul contract.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate în Contractul de Servicii
sau care nu rezulta dintr-un contract valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele
care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este
în mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o
societate interpusa.
10.8. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile în
care se executa Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata
locului pe care o considera necesara pentru strângerea de probe în cazul oricarei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11. Conflictul de interese
11.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot
aparea în 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 în timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Autoritatii
Contractante, fără întârziere, în termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
11.2. Achizitorul îsi 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 într-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile si fara vreo compensatie din partea

Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regaseste într-o astfel de situatie.
11.3. 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. În cazul în 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
încetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractul de Servicii, în conditiile prevazute la art. 34.1
din prezentul contract.
12. Despagubiri - nu este cazul
13. Protecția datelor cu caracter personal
13.1. Prestatorul este raspunzator în mod exclusiv de îndeplinirea obligatiilor prevazute în legislatia în
vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
13.2 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se
obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv
cu Regulamentul European nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu
protecția datelor cu caracter personal.
14. Asigurarea si raspunderea profesionala - nu este cazul
15. Drepturi de proprietate intelectuala
15.1. În relația dintre Părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate
intelectuală/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către
acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, data la care devin proprietatea
acestuia.
15.2 De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile
patrimoniale ale acestuia către achizitor. Cesiunea va fi exclusiva va fi făcută conform legii.Se
consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească
și să transmită Documentele de proiectare elaborate/alte documente de către Prestator (sau în numele
acestuia), inclusiv modificările aduse acestora.
15.3 Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, poze, texte, planșe, instructiuni, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software si înregistrari justificative ori materiale achizitionate,
compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat în executarea
Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Achizitorului, daca nu se prevede altfel.
Dupa încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date
Achizitorului. Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri
care nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al chizitorului.
15.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract si
nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizata de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acesteia.
15.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusiva a
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta,
fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi
de proprietate intelectuala ori industriala.
15.6. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamați și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; şi
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea documentației emise de către Achizito

16. Personalul si echipamentul
16.1. Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului
salariat ori contractat echipamentul si suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor
acestuia.
17. Inlocuirea personalului - nu este cazul
18. Instruire– nu este cazul
19. Obligatiile achizitorului
19.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele rezultate în urma prestării serviciilor de tipărire
care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.
19.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen de 30 de zile de la data
înregistrării facturii la secretariatul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
19.3. Achizitorul va colabora cu Prestatorul pentru furnizarea informațiilor, de care dispune, pe care
acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
20. Asigurarea informatiilor
20.1. Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii si/sau documente
pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi
returnate Achizitorului la sfârsitul perioadei de prestare a contractului.
20.2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informatiilor pe care
acesta din urma le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.
21. Asistenta cu privire la reglementarile locale
21.1. Prestatorul poate solicita sprijinul Achizitorului pentru obtinerea de copii dupa legi, reglementari
si informatii despre cutumele locale, ordine si decizii locale din tara în care trebuie realizate serviciile si
care pot afecta Prestatorul în îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. Achizitorul poate taxa
Prestatorul pentru asistenta, care urmeaza a fi furnizata pe cheltuiala Prestatorului.
21.2. Achizitorul va asigura angajatilor, agentilor si reprezentantilor sai toate instructiunile necesare sau
potrivite pentru facilitarea realizarii prompte si efective a serviciilor.
21.3. În masura în care legea aplicabila permite, Prestatorul va respecta standardele internationale
agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile
colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii în privinta angajarii si
ocuparii fortei de munca si abolirea muncii minorilor.
22. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
22.1. (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau parțială, precum și pentru executarea
necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații asumate și/sau care îi revin, partea în culpă
răspunde față de cealaltă parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract.
Debitorul este prezumat în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a
obligației sale, dacă nu probează existența unei cauze care să îl exonereze de răspunderea juridică,
potrivit legii.
(2) Se consideră neexecutare totală a contractului situația în care una dintre părți nu își îndeplinește
niciuna dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin. Toate celelalte situații de neîdeplinire a uneia sau
mai multora dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin reprezintă neexecutarea parțială a
contractului.
(3) Se consideră executare necorespunzătoare a contractului acea situație în care una dintre părți nu își
îndeplinește una sau mai multe dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin în condițiile calitative și de
conformitate asumate prin contract și/sau impuse de lege.

22.2. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte în termenele prevăzute în
contract obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a calcula cu titlu de penalităţi
de întârziere 0,10 % pe zi din valoarea corespunzătoare a serviciului neexecutat, de la data constatării
neîndeplinirii obligațiilor contractuale și până la data îndeplinirii efective a obligațiilor de către partea
în culpă.
(2) Dacă prestatorul începe să își îndeplinească, sau după caz, reia îndeplinirea obligațiilor asumate
și/sau care îi revin potrivit prezentului contract, acesta rămâne în continuare obligat la plata penalităților
aferente perioadei de întârziere în prestarea serviciului, întrucât calculul penalităților de întârziere nu
absolvă prestatorul de executarea acestor obligații, potrivit contractului.
(3) Achizitorul are dreptul, ca după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta între a
cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către prestator, la care se adaugă penalitățile
calculate potrivit alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în concordanță cu prevederile
referitoare la rezilierea și încetarea contractului.
22.3. (1) Pentru întârzierea la plată a facturilor peste termenul prevăzut la punctul 29 – Plăți și penalități
de întârziere din contract, atunci prestatorul are dreptul de a calcula cu titlu de dobândă penalizatoare
pentru fiecare zi de întârziere după data scadenței, o sumă în cuantum de 0,10 % din valoarea facturii
neonorată în termen, calculată până la achitare.
(2) Prestatorul are dreptul, ca după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta între a
cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către achizitor, la care se adugă dobânzile
penalizatoare calculate potrivit alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în concordanță cu
prevederile referitoare la rezilierea și încetarea contractului.
22.4. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract
de către una dintre părţi, respectiv de către prestator a obligaţiilor principale prevăzute la punctul 9, iar
de către achizitor a obligaţiilor prevazute la punctul 19, dă dreptul celeilalte părţi de a pretinde, după
caz, părții în culpă, plata cu titlu de daune-interese compensatorii/moratorii pentru prejudiciul produs.
23. Garantia de buna executie a contractului – nu este cazul
24. Garantia bancara pentru returnarea avansului – nu este cazul
25. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
25.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la 1 zi de la data semnării
contractului.
(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili
de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie suplimentară de orice
natură din partea Achizitorului.
25.2. (1) Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen
care se calculează de la data prevăzută pentru începerea prestării serviciilor.
(2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect Prestatorului,
acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. În
cazul în care Achizitorul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar cauza întârzieri
semnificative, respectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale
ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terţe persoane, Părţile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
(3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură Achizitorului sau a-i
crea dificultăţi în îndeplinirea altor obligaţii, inclusiv faţă de terţe persoane, Prestatorul va face tot
posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea de
personal suplimentar etc., fără a avea pretenţii financiare suplimentare faţă de Achizitor.
25.3. Cu excepţia cazului de forță majoră şi în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a duratei de prestare conform art. 6.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
Achizitorului de a solicita penalităţi de întârziere Prestatorului, potrivit prevederilor art. 22.2 (1).

25.4. În caz de întârziere mai mare de 15 zile, respectiv în caz de întârziere repetată (în sensul
prezentului contract întârziere repetată va însemna două cazuri consecutive sau neconsecutive de
nerespectare a graficului de prestare în orice perioadă în decursul executării Contractului) Achizitorul
va avea dreptul de a rezilia prezentul Contract conform dispoziţiilor art. 34.
26. Intarzierea in executare
26.1. Dacă Prestatorul nu execută Serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada
specificată, Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte
căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi contractuale pentru fiecare zi, care va trece
între sfârşitul perioadei de prestare specificată în contract şi sfârsitul real al perioadei de
prestare.
26.2. Penalitățile de întârziere se vor calcula conform art. 22.2.
27. Modificarea contractului de servicii
27.1. Modificarea contractului de servicii se poate face conform art. 31.
28. Receptie si verificari
28.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
28.2. Achizitorul are obligatia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai
împuterniciti pentru acest scop.
28.3. Prestatorul are obligatia de a remedia deficientele semnalate, în termen de 3 zile de la data luarii
la cunostinta.
28.4. Prestaţiile executate se consemnează în documentele primare ce stau la baza decontarii, si anume
în baza Procesului-verbal de predare-primire și a Procesului-verbal de receptie a serviciilor completate
de reprezentaţii prestatorului.
28.5. Procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate va fi semnat de catre achizitor, sub rezerva
remedierii tuturor deficientelor/neconcordantelor constatate.
29. Plati si penalitati de intarziere
29.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi.
29.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în 30 zile de la înregistrarea facturii
la secretariatul achizitorului.
(2) Factura se va emite numai după semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor întocmit
conform legislatiei in vigoare.
29.3. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă
să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Sumele
încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la
constatarea lor) se vor stabili în urma verificărilor executate de organele de control financiar intern ale
achizitorului sau de alte organe abilitate de lege.
29.4. Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va considera necesar,
în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzător ori integral,
dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine toate informaţiile
necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul Contract
29.5. Penalitățile de întârziere se vor calcula conform art. 22.3.
30. Ajustarea pretului contractului
30.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate de către
prestator în propunerea financiară.
30.2. Ajustarea pretului se va putea face, doar in caz exceptional, si numai in functie de:
- modificari legislative

- emiterea de acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractului.
În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea
costurilor de baza carora s-a fundamentat prețul contractului.
31. Amendamente
31.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adițional.
31.2. Actul adițional poate implica doar prelungirea duratei de prestare a serviciilor.
32. Subcontractare
32.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care sucontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii
desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
32.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor desemnați, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.
32.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul, cât și pentru modul în care subcontractanții îşi îndeplinesc obligațiile.
(2) Sucontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator, de modul în care își îndeplinește partea
sa din contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract încredințată lui
de către prestator.
(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii și/sau compensatorii
subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract și poate schimba oricare
subcontractant dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu
va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
32.4. (1) Subcontractanții au dreptul de a-și exprima, la momentul încheierii contractului de achiziţie
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de
a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe
către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate
de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea
contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea
executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(2) În condițiile în care subcontractantul/subcontractanții îşi exprimă opţiunea de a fi plătit/plătiți direct,
autoritatea contractantă stabilește, în funcție de momentul încheierii contractului de achiziție publică
sau de momentul introducerii acestora în cadrul contractului de achiziţie publică, clauzele contractuale
obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi
pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost
confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu
prevederile alineatului precedent.
32.5. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării prezentului contract,
cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, în
condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Schimbarea subcontractantului nu
va modifica preţul contractului şi va fi notificată și supusă aprobării prealabile a achizitorului, în
condițiile prevederilor art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
32.6. Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților,
salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele executantului, ale experților, agenților sau
salariaților acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a contractului de
lucrări sau a angajării de către prestator a unor subcontractanți pentru executarea lucrărilor care fac

obiectul prezentului contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre obligațiile sale asumate prin
prezentul contract.
32.7. Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a
achizitorului, sau orice încredințare a executării serviciilor de către subcontractant unei terțe părți va fi
considerată o încălcare a prezentului contract de servicii.
33. Cesiunea
33.1. Este interzisă cesionarea de către Prestator, în tot sau în parte, a drepturilor și obligațiilor asumate
prin prezentul contract, in alte conditii decat cele prevazute prin legislatia in vigoare şi fără acordul
prealabil şi scris al autorităţii contractante.
33.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
34. Incetarea contractului
34.1. (1) Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a proceda unilateral la desființarea pentru
viitor a contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute la punctele 22.2 (3), 22.3 (2) și 22.4 din
prezentul contract.
(2) Partea care solicită rezilierea are dreptul de a cere celeilalte părți, cu titlu de daune moratorii și/sau
compensatorii, după caz, sume calculate potrivit prevederilor stabilite la punctul 22.4 din contract,
printr-o cerere scrisă adresată părții aflate în culpă, fără vreo altă formalitate prealabilă. Cererea se
formulează în temeiul principiului soluționării amiabile a divergențelor cuprinse în clauzele prevăzute
la punctul 34.2 din contract.
34.2. (1) Cererea de reziliere se poate formula numai într-unul dintre următoarele cazuri:
a) cealaltă parte nu își execută una sau mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat prin contract;
b) cealaltă parte cedează, parțial sau integral, drepturile și/sau obligațiile generate de prezentul
contract către un terț, fără acordul prealabil și scris al celeilalte părți;
c) obiectul contractat fie este, în mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit în tot sau în parte, fie
nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat, sau s-a sistat finanțarea aferentă, fie
îndeplinirea contractului este contrară interesului public sau contravine legislației aplicabile;
d) în temeiul acordului scris al ambelor părți, începând cu data acordului;
e) în cazurile de forță majoră prevăzute în contract;
f) în caz de faliment, cu condiţia ca rezilierea să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru parte. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
g) alte cazuri autorizate de lege, în condițiile și la termenele stabilite de aceasta.
(2) În cazurile prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1) dreptul de a cere rezilierea contractului devine
operant doar dacă partea în culpă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, la expirarea termenului
prevăzut la punctele 22.2 (3) și 22.3 (2) din contract. În aceste cazuri rezilierea intervine, după caz, cu
plata de daune-interese compensatorii/moratorii, în limita prejudiciului produs.
(3) În cazurile prevăzute la lit. c) - f) ale alin. (1) rezilierea intervine la cerere oricărei părți, fără a-și
datora daune-interese.
(4) În situațiile în care rezilierea nu poate interveni convențional, partea interesată se va putea adresa
instanței judecătorești competente, în vederea rezilierii judiciare a contractului.
34.3 (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului cu cel puțin 30 de zile înainte de momentul la care achizitorul dorește să înceteze
contractul, fără nicio compensație, fără nicio formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau
extrajudiciară. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data la care are loc încetarea efectivă a contractului, ca urmare a
denunțării unilaterale a acestuia de către achizitor.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea nr. 98/2016, actualizată;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
35. Forta majora
35.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
35.2. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.
35.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li secuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
35.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii
consecintelor.
35.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
35.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 4 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretindaceleilalte daune-interese.
35.7. Nu va reprezenta o încalcare a obligatiilor din Contractul de Servicii de catre oricare din parti
situatia în care executarea obligatiilor este împiedicata de împrejurari de forta majora care apar dupa
data semnarii Contractului de Servicii de catre parti.
35.8. Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si
în masura în care, întârzierea în executare sau alta neîndeplinire a obligatiilor din prezentul Contract de
Servicii este rezultatul unui evenimentde forta majora. În mod similar, Achizitorul nu va datora
dobânda pentru platile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentrurezilierea de catre Prestator pentru
neexecutare, daca, si în masura în care, întârzierea Achizitorului sau alta neîndeplinire aobligatiilor sale
este rezultatul fortei majore.
35.9. Daca oricare parte considera ca au intervenit împrejurari de forta majora care pot afecta
îndeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al împrejurarii de forta majora. Înlipsa unor instructiuni scrise contrare ale
Achizitorului, Prestatorul va continua îndeplinirea obligatiilor sale în baza Contractului de Servicii în
masura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru îndeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instructiunilor în acest sens ale
Achizitorului.
36. Solutionarea litigiilor
36.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, oricene întelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu
îndeplinirea prezentului contract.
36.2. Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve
în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresticompetente din România.
36.3. Prezentul contract este act administrativ in sensul art. 2, alin. (1), lit.’’c’’, din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, fiindu-i aplicabile prevederile acestie legi privitoare la
procedura prealabilă şi sesizarea instanţei de contencios administrativ în cazul nesoluţionării favorabile
pe cale amiabilă a divergenţelor ivite în cursul aplicării şi executării contractului.

37. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba româna.
38. Comunicari
38.1. (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
38.2. Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii în scris
aprimirii comunicarii.
39. Legea aplicabila contractului
39.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
39.2. Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din România si se va
asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si
salariatii din teritoriu vorrespecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
Prestatorul va despagubi achizitorul în cazul oricaror pretentii si actiuni în justitie rezultate din orice
încalcari ale prevederilor în vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
Părţile au înţeles să încheie azi .........................................................., după înregistrarea și semnarea de
către ultima parte contractantă, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
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