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CONTRACT - CADRU DE SERVICII
NR. ……………………………….

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și

completările ulterioare, urmare a Referatului de necesitate nr. …………………..
s-a încheiat prezentul contract de servicii

între
1. Părţile contractante

UAT a Municipiului SLOBOZIA, având sediul în Slobozia, Jud. Ialomiţa, Str.
Episcopiei, Nr. 1, cod poştal 920023, telefon: 0243/231401, fax: 0243/212149, cod fiscal
4365352, cont nr. ..................................., deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, e-
mail: office@municipiulslobozia.ro , reprezentată legal prin domnul Dragoș SOARE ,
având funcţia de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

……………………, cu sediul social în ………………… str. ………………
nr. …………, sectorul ….. / judeţul ………………….. – cod poştal ………………,
telefon: ………………… / fax…………………, adresă email: ……………., număr de
înregistrare la O.R.C. J/…/… /…, C.I.F.: ……………. şi cont - cod
IBAN: ............................., deschis la Trezoreria ………………, reprezentată prin
ADMINISTRATOR (după caz, DIRECTOR GENERAL/ ALTĂ FUNCŢIE) – Prenume
/Nume ……………….., în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi 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;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte

bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia
de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei
părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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
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imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. – Obiectul prezentului contract îl reprezintă Servicii de asistență tehnică -

dirigenție de șantier pentru contractul de lucrari având ca obiect "Extindere canalizare
menajeră strada General Magheru, cartier Bora".
4.2. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier
pentru execuția lucrărilor aferente contractului de lucrări nr. 88762/28.09.2021, având ca
obiect: Extindere canalizare menajeră strada General Magheru, cartier Bora", în
perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.3. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru
prestarea serviciilor aferente contractului având ca obiect: Servicii de asistență tehnică -
dirigenție de șantier pentru contractul de lucrari având ca obiect Extindere canalizare
menajeră strada General Magheru, cartier Bora"

4.4. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor pentru întreaga perioadă de derulare a
contractului este de .......... lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare
de .........lei, de la data începerii contractului și până la data semnării fără obiecțiuni a
procesului - verbal de recepție finală a lucrărilor, pentru care sunt necesare serviciile de
asistenta tehnica -dirigenție de șantier.

5. Durata și executarea contractului
5.1. – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și

se încheie la semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie finala a lucrarilor
care fac obiectul contractului de lucrări nr. 88762/28.09.2021.

5.2. - Executarea contractului – de la data prevăzută în ordinul de începere a
prestării serviciilor și până la semnarea fără obiecțiuni a procesului - verbal de recepție
finală a lucrărilor;

5.3. - În perioadele cuprinse între un ordin de sistare a lucrărilor şi emiterea
următorului ordin de începere a lucrărilor, în cadrul contractului de execuţie, achizitorul
va putea suspenda Contractul de servicii de asistență tehnică- dirigenţie de şantier printr-o
simplă notificare a Prestatorului. Achizitorul va putea relua Contractul de servicii
suspendat printr-o simplă notificare a Prestatorului .

5.4. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor
obligațiilor de către ambele părți.
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6. Documentele contractului
6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
c) dovada constituirii garanției de bună execuție;
d) acordul de asociere, dacă este cazul;
e) acordul de subcontractare, după caz;
f) angajamentul ferm de susținere, după caz;
g) contractul de lucrări nr. 88762/28.09.2021 având ca obiect: ,,Extindere canalizare
menajeră strada General Magheru, cartier Bora".
h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
i) acte aditionale daca este cazul;

6.2. În situația în care, pe parcursul executării obligațiilor contractuale intervin
contradicții între prevederile propunerii tehnice și cele ale caietului de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului

contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele

prezentate în propunerea tehnică prezentată de executantul lucrării, anexă la contract și în
conformitate cu proiectul tehnic.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu reglementarile
din legislaţia în vigoare, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările
ulterioare;

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.1496/2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier, actualizat, modificat şi
completat de Ordinul nr. 277/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Standarde naţionale şi reglementări tehnice în domeniu;
- Hotărârea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalatii aferente acestora,
modificată de Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, etc;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe actualizată

- Ordinul MDRL nr. 163/2009 actualizat, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/ 2009 actualizata, privind creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe;

- Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, actualizată;
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- Hotărârea guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice actualizată;

- Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănatăţii în muncă actualizată, împreună cu

Normele Metodologice de Aplicare a legii nr.319/2006;
- Legea nr. 53/2003 republicata, actualizată, Codul Muncii;
- Hotărârea Guvernului nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de

securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
7.4 - Dirigintele de Şantier îşi va exercita atribuţiile în următoarele faze

tipice ale proiectului:
- În perioada de pregatire a executării lucrărilor;
- În perioada execuţiei lucrărilor;
- La recepţia lucrărilor;
- În perioada de garanţie a lucrărilor (de notificare a defectelor): 24 de luni,

(conform contractului de lucrări nr. 88762/28.09.2021);
- Întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei.
A. În perioada de pregătire a executării lucrărilor:
-verifica existenta autorizatiei de construire , precum si indeplinirea conditiilor

legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
-verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire , certificatului de
urbanism , avizelor , acordurilor si ale proiectului;
-studieaza proiectul , caietele de sarcini , tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizare constructiilor ;
-vrerifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect , inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;
-verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatorii de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat;
-verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
-verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;
-verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmariure speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor , daca aceasta va fi instituita ;
-participa la predarea amplasamentului si a reperelor de nivelment , care vor fi predate
executantului , libere de orice sarcina;
-participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul , la trasarea generala a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper ;
-verifica respectarea “Planului Calitatii” si a procedurilor /instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;
-verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la ISC;
-verifica existenta panoului de identificare a investitiei , daca aceasta corespunde
prevederilor legale si este amplasat la loc vizibil.

B. În perioada execuţiei lucrărilor:
-urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de

construire , ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
-verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii ,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiectul tehnic;
-verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta
documentelor de atestare a calitatii si a originii , corespondenta calitatii acestora cu
prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte , proiect/proiecte;
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-interzicerea utilizarii produselor pentru construcii fara certificate de conformitate
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
-interzicerea utilizarea de procedee si echipamente noi , neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice care au avizul expirat;
-verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare ;
-verifica respectare “Planului calitatii“, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;
-interzice executarea lucrarii de catre personal neautorizat pentru lucrarile in care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
-participa alaturi de Inspectoratul General in Constructii la verificarea executiei
lucrarilor ajunse in faze determinante ;
-efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale in faze
determinante , procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc;
-asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemnarea in registre a
rezultatelor din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de
laborator;
-transmite catre proiectant , sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executie;
-informeaza operativ achizitorul privind deficientele constatate , in vederea dispunerii
de masuri si dupa caz, propune oprirea lucrarilor;
-urmareste respectare de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant de organele abilitate;
-verifica in calitate de reprezentant al achizitorului , respectarea prevederilor legale in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor ;
-anunta impreuna cu beneficiarul ISC-ul privind oprirea /sistarea executarii lucrarilor
de catre achizitor pentru o perioada mai mare de timp , exeptand perioada de timp
friguros, si verifica punerea in siguranta a constructiei conform proiectului.
-anunta impreuna cu beneficiarul ISC-ul privind reluarea lucrarilor la o investitie la care a
fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre achizitor pentru o perioada mai mare de
timp, exceptand perioadade timp friguros ;
-preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
-urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier;
-sistarea executiei , demolarae sau refacerea lucrarilor executate necorespuunzator , in
baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru
dispunerea acestora;
-realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de
lucrari si inregistrarea acestora;
-dirigintele de santier va certifica situatiile de plata intocmite de executant din punct de
vedere al cantitatilor real executate;
-medierea disputelor care apar pe santier in timpul executarii lucrarilor;
-in cazul in care dirtigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor executate cu
prevederile mentionate mai sus, acestea are obligatia de a intocmi un raport in care va
preciza la ce se refera neconformitatile , descrierea detaliata a acestora si termenul
maxim de remediere. Reprezentantul executantului in santier va trebui sa propuna
masurile de remediere . Nici o”neconformitate“ nu va fi stinsa pana pana cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
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Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii , dirigintele de
santier va sta la dispozitia achizitorului pe tot parcursul executiei lucrarilor.

C. La recepţia lucrărilor:
-asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste

actele de receptie;
-preda catre achizitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa terminarea
lucrarilor ;

D. În perioada de garanţie a lucrărilor:
-asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste

actele de receptie;
-preda catre achizitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa terminarea
lucrarilor ;

E. Întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei:
- Cuprinsul Cărţii Tehnice a Construcţiei va fi conform Anexei nr. 6 la H.G. nr.

273/1994 care aprobă “Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora”.

7.5 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) 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
serviciile prestate, şi

ii) 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.

7.6 - Prestatorul va raspunde convocarilor factorilor implicati (beneficiar,
proiectant, executant si ISC), ori de cate ori este solicitata prezenta (intalniri de lucru
periodice saptamanale/lunare, in timpul executiei lucrarilor).

7.7 – Prestatorul va avea obligativitatea întocmirii unui Raport de activitate lunar
care să conțină cel puțin următoarele:
- descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situația de lucrări înaintată de
constructor;
- descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate;
- referiri la asigurarea calității lucrărilor.

7.8 - Prestatorul va verifica graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări)
înaintat de către Constructor si va informa beneficiarul/investitorul cu privire la
respectarea acestuia. În eventualitatea în care ritmul de execuţie si graficul de eşalonare a
lucrărilor propus, nu se respectă din motive imputabile constructorului, prestatorul are
obligaţia de a notifica investitorul/beneficiarul pentru luarea de măsuri imediate in
vederea recuperarii întärzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul asupra măsurilor de
remediere/recuperare propuse de către constructor, iar acestea vor fi aprobate de către
beneficiar.

7.9 - Prestatorul va verifica şi aviza situatiile de lucrari întocmite de către executant,
privind atat corespondenta cu realitatea lucrarilor executate cat si incadrarea acestora in
oferta financiara a constructorului, anexa la contractul de lucrari. Prestatorul asigura
evidenţa cantităţilor de lucrări real executate pentru fiecare situație de lucrări prezentată
spre decontare. Acceptarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate
din măsurători şi înscrise în foile de ataşament. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind
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preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția şi denumirea lor)
din devizele anexă la contract.

7.10 - Măsurătorile vor fi efectuate de către prestator împreună cu reprezentantul
executantului si al beneficiarului. Pentru lucările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la
finalizarea acestora, în termen đe 24 de ore de la notificarea de catre executant.
Prestatorul va dispune verificarea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate,
ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor dacă este cazul.

7.11 - În cazul în care sunt necesare cantităţi suplimentare de lucrări, prestatorul va
verifica antemăsurătoarea întocmită de constructor şi va informa beneficiarul/investitorul
cu privire la neconcordantele/neconformitatile constatate. În cazul în care unele lucrări nu
sunt necesare a se realiza, prestatorul va informa beneficiarul, care va solicita
proiectantului emiterea de note de renuntare.

7.12 - In vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor
de lucrări înaintate de către executant, prestatorul va tine înregistrările măsurătorilor. Vor
fi înregistrate locul şi cantităţile de lucrări efectuate de către executant în conformitate cu
specificatiile contractului. Situaţia de plata înaintată de către executant va avea ca suport
foaia de ataşament, măsurători, desene, certificate de calitate şi declaraţiile de
conformitate a materialelor puse în operă şi alte documente doveditoare ale executării
cantităților de lucrări.

7.13 -După terminarea lucrărilor, executantul lucrării va înainta prestatorului
(dirigintelui de şantier) situatiile de lucrari, în care va fi evidenţiată valoarea totală a
lucrărilor executate conform contractului. Aceste situaţii de plată vor fi însoţite de
documente justificative referitoare la sumele cerute la p1ată. Dacă prestatorul (dirigintele
de șanter) nu este de acorđ cu situatia de lucrări sau documentaţia nu este completă sau
edificatoare, executantul trebuie să remedieze lucrările cu care dirigintele de şantier nu
este de acord sau să completeze documentaţia cu acele piese pe care dirigintele de şantier
le solicită pentru clarificarea problemele apărute.

7.14 - Prestatorul de a viza jurnalul de şantier al lucrării, in care se vor înregistra
zilnic toate informaţiile relevante care ar putea la un moment dat să se dovedească foarte
utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru ręzolvarea reclamaţiilor ce
ar putea apărea cu privre la executia lucrărilor. În jurnalul de şantier se vor înregistra în
special, următoarele date şi informaţii: Lucrările executate şi locaţia; Echipamentele,
materialele şi foţa de muncă utllizată; - Condițiile meteorologice, - Evenimentele apărute;
orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfașurarea execuţiei
lucrărilor.

7.16 -Prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului neconcordanțele/omisiunile
din proiectul tehnic şi beneficiarul va informa proiectantul despre
neconcordanţele/omisiunile şi va convoca factorii implicaţi respectiv proiectantul,
constructorul etc., în teren, în vederea întocmirii notelor de constatare. Proiectantul va
emite dispozitia de şantier ţinând cont de notele de constatare. Dispoziţiile de şantier vor
fi însotite de note de comandă suplimentară/note de renuntare după caz. Toate dispoziţiile
de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate, îndosariate si vor fi însoţite đe
justificări: note de constatare, note justificative. Acestea se vor emite numai cu acordul
beneficiarului. Prestatorul are obligaţia de a urmări punerea în practică de către executant
a dispoziţiilor de şantier emise de proiectant şi aprobate în prealabil de către beneficiar.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Pentru prestarea serviciilor, Achizitorul se obligă să plătească preţul

convenit în prezentul contract.
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8.2- Achizitorul se obligă să puna la dispoziţie documentaţia tehnică pentru
execuţia lucrărilor aferente contractului de lucrari avand ca obiect “Extinderea si
reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala in cartierele Slobozia Noua si
Bora” aferente contractului de lucrari nr. 88762/28.09.2021.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de
zile de la data înregistrării facturii la achizitor, conform Legii nr. 72/2013, actualizată,
însoţită raportul de activitate aferent serviciilor prestate, verificat şi acceptat de către
achizitor. Plata serviciilor prestate se va realiza intr-o singură tranșă, dupa recepția la
terminarea lucrărilor şi va fi conditionată de prezentarea raportul de activitate de către
prestator.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel
mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu execută, execută cu

întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci
achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde majorări de întârziere în procent de 0,10 %
pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.
Aplicarea de majorari de intarziere de către achizitor nu absolvă prestatorul de obligaţia
de prestare a serviciilor.

9.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la
plata unor majorări de întârziere în procent de 0,10 % pe zi aplicat asupra valorii
obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

9.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o 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.

9.4. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a
prestatorului, dă dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a
10 % din valoarea contractului, fără T.V.A.

9.5. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul
achizitorului, în condițiile art. 1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de
drept contractul, fără altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată. Prezentul
pact comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante. Rezilierea nu creează prestatorului dreptul la o compensație.

9.6. Ȋn afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de finalizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului din vina prestatorului, dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. Părţile sunt de drept în întârziere prin
simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
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Clauze specifice

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
caietul de sarcini;

(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 prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.

10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în
conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului
Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului.

12. Recepţie şi verificări
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi

împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru
acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data

prevăzută în ordinul de începere.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate

achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului;

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază
a acestora trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la
data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul
de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
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14. Ajustarea preţului contractului
14.1 – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt

tarifele declarate în oferta, anexă la contract.
14.2 – Preţul contractului este ferm, nu se ajustează.

15. Subcontractanţii
15.1 (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, 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) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice
modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie
publică.

(3) Contractantul 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
Legeea nr. 98/2016, actualizata.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii
contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante
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.

15.2 (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor
din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită,
pentru servicii, furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi
subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura
contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea
în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor 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.

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct,
autoritatea contractantă va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze
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 alin. (2).

(4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie
publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate
între contractant 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.
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(5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

15.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

15.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe bază de
act adițional. Conform art. 161 din H.G. nr. 395/2016 actulizată, în cazul în care un
contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți,
contractantul(prestatorul) are obligația de a prelua partea(părțile) din contract aferente
activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în
condițiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 395/2016, actualizată.

16. Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, numai prin act adiţional, cu respectarea cerinţelor
prevăzute în prezentul contract și în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, actualizată.

17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - 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.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - 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 legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 30 de 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 de la
domiciliul achizitorului, potrivit dreptului comun.

19.Cesiunea
19.1. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte

transferă Contractul sau parte din acesta unui terţ și a fost obținut acordul prealabil al
celeilalte Părți. Cu excepția următoarelor cazuri, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre
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obligațiile sale contractuale:
(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci

sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni
încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă
Parte,

(b) Achizitorul va efectua plăți directe către Subcontractanții care și-au
exprimat opțiunea în acest sens,

(c) în cazul rezilierii Contractului de către Achizitor, Prestatorul va ceda
către Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în acest
sens,

(d) Prestatorul este înlocuit de un nou prestator atunci când drepturile şi
obligaţiile prestatorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de
către noul prestator care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu
condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale
Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevăzute de Legea în domeniul achizițiilor publice.

19.2. Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de
obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată.
19.3. În cazul în care Prestatorul a cesionat, integral sau parțial, Contractul fără
respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancţiunea
pentru încălcarea Contractului.

20. Rezilierea contractului
20.1. (a) Prezentul Contract poate înceta, prin:
i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului

Contract;
ii. acordul de voință al Părților, consemnat în scris;
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod

necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte
contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract,

iv. prin ajungere la termenul prevăzut în art. 5;
v. in cazul in care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului in lei,

fara T.V.A.
(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline,

printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile
prestatorului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a
mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare
dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptățit
să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:

i. Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor
Contractului;

ii. Prestatorul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform
notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea
Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din
prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la
termen a obligațiilor contractuale ale Prestatorului;

iii. Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire
dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în condițiile prezentului Contract;

iv. Prestatorul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie
integritatea, iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă
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adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi
administrative;

v. Prestatorul se afla in stare de dizolvare sau faliment.
vi. In cazul pierderii autorizatiei a prestatorului;
vii. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;
viii. Prestatorul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație

nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
ix. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu

exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu

privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației
în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract;

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea
Prestatorului;

xii. Prestatorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa
garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu
este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract;

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al
Achizitorului în legătură cu care se presteaza serviciile care fac obiectul Contractului;

xiv. Prestatorul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al
relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene,
legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile
internaționale în domeniul de activitate aplicabil serviciilor care fac obiectul Contractului;

xv. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese
xvi. la momentul atribuirii Contractului, fie prestatorul se afla în situația de a fi

fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control
în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin
art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
Ofertantul/Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor
de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
Ofertantul/Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel
cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care Ofertantul/Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din
Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care Ofertantul/Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr.
656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea
unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu
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modificările ulterioare, saufinanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut
prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau
prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
Ofertantul/Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind
protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;

xvii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană
relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene
și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului.

xviii - prestatorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei 19
(Cesiunea);

(c) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Prestatorului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura
falimentului, Prestatorul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

(d) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul
declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se
angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect,
în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti
angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii
contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la
încheierea contractului.

20.2. - În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau
circumstanţele precizate la lit.b) de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de
preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând
de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe
judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese
compensatorii.

20.3 - Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Prestatorul remediază
situaţiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă
efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca
situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Prestator să nu pericliteze
finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a
cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.

20.4 În perioada de preaviz susmenţionată Prestatorul este considerat, de drept, în
întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi.

20.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor
deja scadente între părţile Contractante.

20.6 - In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia serviciilor real
prestate, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte prestatorul din
vina caruia s-a reziliat contractul.
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Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a
cauzat încetarea Contractului.

20.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea
unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa
caz, Achizitorul sau prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau
b) rezilierea Contractului
20.8 - Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
20.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate

retine aceste despagubiri din orice sume datorate prestatorului.
20.10 – Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestării

serviciilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

21. Clauza de confidenţialitate/Protecția datelor cu caracter personal
21.1. Prestatorul se obligă să păstreze pe toată durata de executare a prezentului

contract, precum şi pe o perioadă de 1 an de la încetarea acestuia, confidenţialitatea
asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea achizitorului care îi
vor fi transmise în vederea realizării obiectului prezentului contract, cu excepţia celor
care prin natura lor sunt publice sau destinate publicului.

21.2. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii menţionată la pct. 21.1. încetează
dacă intervine una dintre următoarele situaţii:

a) acordul părţilor;
b) datele, informaţiile, documentele menţionate anterior sunt accesibile publicului

sau devin accesibile publicului pe altă cale decât prin încălcarea prezentului contract;
c) dezvăluirea datelor, informaţiilor şi/sau accesul la documentele menţionate

anterior sunt cerute printr-un act oficial al unei autorităţi administrative sau judecătoreşti,
act emis în îndeplinirea obligaţiilor legale ale respectivei autorităţi şi cu respectarea
tuturor cerinţelor legale.

21.3. Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

22. Conflictul de interese
22.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice

situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract.
Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al
oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul
executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile
de la apariţia acestuia.

22.2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt
corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. 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 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.



16

22.3. 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 acestuia 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 prezentului contract.

23. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între 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.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, doua pentru
Achizitor si unu pentru Prestator.

Achizitor, Prestator,
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Primar, Administrator/Director
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