PROIECT
CONTRACT DE SERVICII
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, între părţile contractante:
1. Părţi contractante
1.1. JUDEŢUL CONSTANŢA cu sediul in Bd.Tomis 51, telefon: 0241.488001, fax 0241.488453, cod
fiscal 2981739, reprezentat prin Ţuţuianu Marius Horia, in calitate de Achizitor,
si
1.2. SC _____________________cu sediul ________________________________ telefon/fax
____________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de
înregistrare ______________ cont trezorerie ____________________________deschis la
___________________
reprezentată
prin_____________________________
(denumirea
conducătorului), funcţia_________________________ în calitate de Prestator, pe de altă parte.
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea
prezentului contract de prestări servicii, în următoarele condiţii:
2. Termeni şi definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru
serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
d) servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul
prezentului contract;
e) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea
fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
g) ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către prestator privind prestarea
serviciilor;
h) act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări
servicii.
i) buget detaliat - planul care defalcă preţul contractului evidenţiind ratele de onorarii (aplicabil
într-un contract pe bază de onorarii);
j) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea
aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul
prestatorului.
k) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator în scopul asigurării
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
l) despăgubire generală – suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată
de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii
prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute
în prezentul contract de către cealaltă parte;
m) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
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3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice
organizaţie având capacitate juridică.
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă
obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze „Proiect tehnico-economic faza DALI – Documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la obiectivul „Amenajări interioare/exterioare,
consolidare şi modernizare imobil D+P+1E – pentru Serviciul Clinic de Medicină Legală
Constanţa din str. Ştefan cel Mare nr. 133” , cod CPV: 79314000-8, 71319000-7, 71335000-5,
71621000-7 conform specificaţiilor tehnice şi a propunerii tehnice prezentate, în perioada convenită
şi în conformitate cu prevederile legali şi obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele
acestuia.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului,
respectiv ……………lei, fără TVA.
4.3. – In preţul contractului sunt incluse toate serviciile conform specificaţiilor tehnice aferente
achiziţiei.
5. Preţul contractului. Modalităţi de plata
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform
propunerii financiare, este de __________ lei la care se adaugă TVA în valoare de __________ lei,
conform prevederilor legale în vigoare.
5.2. – Preţul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toată durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de_______ zile , începând de la data primirii ordinului de
începere de către prestator.
6.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi si încetează să producă efecte
de la data recepţiei cantitative şi calitative, în urma avizului CTE (Comisie Tehnico - Economică) a
Consiliului Judeţean Constanţa şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.
7 . Executarea contractului
7.1. Data începerii prestării serviciilor va fi după constituirea garanţiei de bună execuţie şi după
emiterea ordinului de începere a lucrărilor
7.2. Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din preţul contractului fără T.V.A. se
constituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele parti.
7.3. Neconstituirea garanţiei de buna execuţie in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnarii
contractului de către ambele parţi contractante dă dreptul autoritatii contractante să rezilieze
prezentul contract, de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă de punere în întârziere.
7.4. Garanţia de bună execuţie va acoperi perioada de timp până la data recepţiei cantitative şi
calitative, în urma avizului CTE (Comisie Tehnico - Economică) a Consiliului Judeţean Constanţa.
7.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
8. Documentele contractului
8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în
ordinea enumerării, următoarele anexe:
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a) Specificaţii tehnice - anexa nr___
b) Propunerea tehnica şi propunerea financiară – anexa nr___
c) Bugetul detaliat – anexa____
d) Acordul de asociere, dacă este cazul
e) Lista subcontractantilor si contractele de subcontractare, daca este cazul
f) garantia de buna executie, dupa constituire;
g) alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate ca documente
care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte integranta din
acesta. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
9 Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexă la prezentul contract, în conformitate cu prevederile
legislaţiei româneşti şi comunitare din domeniu. Toate soluţiile tehnice propuse vor trebui să respecte
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a
calităţii etc., în conformitate cu reglementările tehnice, standardele, normele şi normativele interne, în
vigoare si cerinţele caietului de sarcini.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a
contractului, anexă la prezentul contract.
9.3.(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în
prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Totodată, este răspunzător
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de
îndeplinire al contractului anexa la prezentul contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului
intervin circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a
respecta graficul de îndeplinire al contractului anexa la prezentul contract, acesta are obligaţia de a
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
9.4 Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu
privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii,
eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor.
9.5. Prestatorul va prezenta documentele conform celor specificate în Caietul de Sarcini.
9.6.Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi
se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii
acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi
reglementări.
9.7. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din
orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către prestator, personalul său, salariat sau contractat de
acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
9.8. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice toate aceste
persoane vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor din prezentul Contract. Persoana
desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a
reprezenta şi angaja contractual asocierea.
Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului va fi considerată
o încălcare a prezentului contract.
9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.10 - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
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utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.11 - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi
orice 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, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor.
9.12. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în termenul
indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale
contractuale.
9.13. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.
9.14. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după
încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească aplicabilă.
9.15 – (1) Prestatorul are obligatia de a întocmi şi preda documentaţiile conform specificaţiilor tehnice
(2) Documentaţiile întocmite vor fi considerate ca finalizate după obţinerea avizelor şi acordurilor
conform Certificatului de Urbanism si a Avizului favorabil al CTE.
(3) Prestatorul va susţine in sedintele de avizare, documentaţia tehnică întocmită şi, va face pe
cheltuiala sa orice adăugiri, modificari sau corecturi ce vor fi solicitate de beneficiar sau de membrii
comisiilor de avizare.
9.16 Codul de conduită al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligaţia de a acţiona în orice circumstanţă cu obiectivitate şi imparţialitate, ca un
bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei sale,
precum şi cu discreţia necesară. În special, prestatorul se va abţine de la a face orice declaraţii
publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în
acest sens, în scris, a achizitorului, precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict
cu obligaţiile asumate faţă de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja
achizitorul în orice fel fără asentimentul scris al acestuia, obţinut în prealabil, şi va face acest lucru
cunoscut terţilor ori de câte ori este cazul.
(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislaţiei româneşti
relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependenţii acestora respectă şi se
conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele esenţiale
de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocieri colective, eliminarea muncii
forţate şi a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor.
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta drepturile omului
şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicilor politice,
culturale şi religioase din România.
(4) În cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenţii sau
dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să
procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă
pentru a face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în
legătură cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia
contractul cu solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu
oricăror drepturi câştigate de prestator în baza acestui contract.
(5) Plăţile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă singurul venit
sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obţină în legătură cu acest contract. Nici prestatorul
nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocaţie, plată indirectă sau orice alt
venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest contract.
(6) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli comerciale neobişnuite.
Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua
orice verificări documentare şi la faţa locului pe care le consideră necesare în scopul analizării
existenţei unor cheltuieli comerciale neobişnuite.
(7) Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu contractul ca având
caracter confidenţial şi – cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentru buna derulare
a contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspecte ale
prezentului contract şi nu va divulga orice informaţie obţinută de la achizitor fără acordul prealabil, în
scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informaţii şi nu va face referi la acestea în
prestarea unor servicii pentru alţii. În cazul în care există divergenţe de opinie între prestator şi
achizitor cu privire la necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informaţii în scopul derulării
contractului, decizia achizitorului în aceste situaţii este finală şi neapelabilă.
(8) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să menţină secretul
profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În acest sens, afară de
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cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât şi personalul, subcontractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială
obţinută sau descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau
recomandare formulată în executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De
asemenea, prestatorul se obligă să nu utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul
derulării contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în
scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii
achizitorului.
9.17. Conflictul de interese
(1).Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea
compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului de servicii. Conflictele de interese pot
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate,
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de
interese apărut în timpul executării Contractului de servicii trebuie notificat în scris, în termen de 3 zile
de la apariţia acestuia.
(2). Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat
sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar
putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui în maxim 5 zile şi fără vreo compensaţie
din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea
ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
(3).Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care
prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractul de servicii, fără a fi necesar nic-un preaviz,
notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiţii şi fără să fie necesară intervenţia instanţei
judecătoreşti sau arbitrale.
(4). Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice
sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse
în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12
luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală.
9.18. Instrucţiuni şi schiţe
Prestatorul se va asigura că specificaţiile şi desenele şi toate documentele care au legătură cu
achiziţia de produse şi servicii în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii imparţiale în
vederea promovării competitivităţii între ofertanţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei achiziţiilor
publice.
9.19 Despăgubiri
(1) Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii
acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor
rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva
oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale
ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.
(2)
Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură,
aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul
Contract, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
(3)
Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii
acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate
din executarea Contractului de servicii de către Prestator, în condiţiile în care:
a)
Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau
pagube, după ce Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea;
b)
plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu preţul contractului, iar
acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de către Prestator
ori ca urmare a abaterilor săvârşite de Prestator;
c)
Răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod
direct ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza contractului de servicii şi nu va include
răspunderea ca urmarea a unor fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea
neexecutări.
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(4). Cu toate acestea, limitarea responsabilităţii conform paragrafului 3, nu se va aplica în cazuri de
culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor;
(5). Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de:
a) omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui
act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului;
b) solicitarea achizitorului de a implementa o decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este de
acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve;
c) executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor prestatorului de către agenţi, salariaţi ori
consultanţi independenţi ai achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare
să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului a) se
vor aplica.
9.20. Drepturi de proprietate intelectuală
(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi
de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării
acestui contract, vor fi cedate achizitorului şi vor deveni proprietatea achizitorului, care le poate
utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau
de altă natură.
(2) Toate rapoartele şi documentele precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software şi înregistrări suport sau orice materiale achiziţionate, compilate sau
pregătite de către prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea achizitorului, în afară de
cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în
original, achizitorului după finalizarea contractului şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele
prevăzute în acest contract, cu excepţia cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest
sens.
(3) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratuităţi sau comision în
legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de
proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.
8.21. Înlocuirea personalului
1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al
Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii:
a)
în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;
b)
dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Prestatorului (ex. demisia, etc.).
2. Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate
solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte
sarcinile din Contractul de Servicii.
3. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în
care expertul nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită
perioadă de timp de către noul expert, Achizitorul poate solicita Prestatorului să desemneze un expert
temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa
absenţa temporară a expertului absent. Indiferent de situaţie, Achizitorul nu va efectua nicio plată
pentru perioada absenţei expertului sau a absenţei înlocuitorului acestuia.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
recepţionate.
10.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu prevederile clauzei
11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garanţie, printr-o cesiune
drepturile acestuia privind pretenţiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva terţului/terţilor
susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.
11. Modalităţi de plată
11.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la terminarea, predarea şi recepţionarea de către achizitor a documentaţiilor
aferente contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.
11.2 Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
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11.3 Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in vigoare si
ale art. 21 al prezentului contract.
Articol 12 – Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,15 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15 %
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului
contract
12.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum
de 5 % din preţul contractului, exclusiv TVA, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului de către ambele părţi.
(2) Garanţia de buna execuţie se constituie printr-un virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin
depunerea in numerar a sumei corespunzătore la casieria autoritatii contractante, în cazul în care
valoarea garanţiei de buna execuţie este mai mică de 5.000 de lei, conform Documentaţiei de
atribuire a contractului de servicii.
(3) Cuantumului garanţiei de buna execuţie i se vor aplica si prevederile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. În această situaţie, prestatorul
beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuţie.
(4) Granţia de bună execuţie se restituie prestatorului în termen de 14 zile de la data aprobării
documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului
de servicii, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
14. Ajustarea preţului contractului
14.1. Preţul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare a prezentului
contract.
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră
necesare îndeplinirii contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.
16.2. – (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi cu
reglementările legale în vigoare. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului
identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi care vor efectua verificările.
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(2) Documentaţia tehnică va fi recepţionată de o comisie (CTE) numită de achizitor în acest sens şi în
cadrul căreia va avea loc o analiza la care va participa în mod obligatoriu prestatorul/elaboratorul
documentaţiei.
(3) În perioada verificării documentaţiei în vederea recepţiei, prestatorul/elaboratorul documentaţiei se
va prezenta la sediul achizitorului ori de câte ori va fi nevoie pentru clarificarea anumitelor situaţii şi
va modifica documentaţia, după caz, în funcţie de propunerile achizitorului.
(4) Documentaţia se consideră recepţionată după recepţia acesteia de către achizitor, pe bază de
Proces verbal de recepţie.
16.3 - În cazul în care în cadrul procedurilor de recepţii se fac observaţii, Prestatorul va proceda la
refacerea, completarea documentaţiei în conformitate cu solicitările Comisiei Tehnico – Economice în
vederea obţinerii avizului.
16.4 - Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza de către achizitor în
termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acestora conform prevederilor contractuale.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data înscrisă în ordinul de
începere al serviciilor.
17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie finalizate în termenul
convenit de părţi.
17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
17.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
18. Subcontractarea
18.1 – (1) Achizitorul va solicita prestatoruluii, cel mai târziu la momentul începerii executării
contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi
implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt
cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor prevăzute la
alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informaţiile privind numele, datele de contact şi
reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică şi
va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea
contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în
contractul care urmează să fie îndeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare la:
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe
niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
18.2 – (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.
(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor la momentul
încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie
publică.
(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi
subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul
blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
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(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau
atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între prestator şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie
publică.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(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 şi numai în cazul
prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente.
18.3 – (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a
contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului .
(2) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea
contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină
obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(3) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 10 zile înainte de momentul începerii
prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi
asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare
părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi,
a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a dispariţiei,
fără vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit
în legislaţia aplicabilă.
19.2. - În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, achizitorul
are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în
cazul în care acesta:
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este întro situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la litera
a);
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus
atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie,
implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări sunt
acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare
a prezentului contract;
h)
nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate
respecta angajamentele asumate.
19.3. - În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data încetării contractului.
19.4. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă
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adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau
instanţe de judecată şi de a pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situaţii:
a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor
sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a
obligaţiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în
termenele prevăzute a serviciilor.
19.5. - În oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie
prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile
prestatorului.
19.6. - Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel
încât costurile să fie minime.
19.7. - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la finalizarea
serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente
prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume restante.
19.8. - În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la prestator dauneinterese. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor
datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate.
19.9. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau
instanţe de judecată daca:
a) –prestatorul a abandonat contractul;
b) – prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a
fost notificat de achizitor;
19.10 - 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.
19.11 - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul 19.9 si punctul 19.10 se va
notifica in scris partii contractante.
19.12. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.13 - 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.
19.14. - In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se va face
conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
19.15 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 apariţia unor conjuncturi economice
care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
c) – în situaţia sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.
19.16. - In cazul prevazut la punctul 19.15, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
19.17. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabilaşi fără intervenţia vreunei autorităţi sau
instanţe de judecată
19.18. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în
cazul în care acesta, in cazul in care una din parti:
-(1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
-(2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
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19.18. - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia
în una dintre următoarele situaţii:
a) prestatorul 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 privind achizitiile
publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, 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,
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20. Amendamente
20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
20.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin acest
contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea preţului contractului si nu poate fi
realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alin. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în
vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după caz, a
factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare a prestatorului.
20.5 – (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte de
expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu necesita a fi
modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata se
extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
(3) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile art. 221 din Lege în aşa fel
încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui
anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei proceduri de atribuire pentru atribuirea contractului
respectiv.
22. Cesiunea
22.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
22.2 – (1) În 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 garanţie,
achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care le-ar
putea avea impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate
prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de către aceştia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forţa majoră
23.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
23.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
23.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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24. Soluţionarea litigiilor
24.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu
îndeplinirea contractului.
24.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti competente.
25. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator şi
achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la începutul
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat este
legea română.
26. Comunicări
26.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
26.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu de
la data confirmarii de primire.

ACHIZITOR,
............................

PRESTATOR,
..............................
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