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PREAMBUL: 
 
Contractul de achiziție publică este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe 
autorități Contractante, și care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii. 
 
Contractul de achiziție publică de servicii este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Prestator, și care are ca obiect prestarea de Servicii. 
 
Contractul este format din: 

- PARTEA I – formularul-cadru Contract și 
- PARTEA II: Secțiunea ”Condiții Generale” și Secțiunea ”Condiții Specifice” precum și 
- anexele astfel cum sunt menționate la Art. IV – Documentele Contractului din formularul-cadru 

Contract. 
 
Secțiunea ”Condiții Generale” și Secțiunea ”Condiții Specifice” precum şi anexele menționate fac 
parte integrantă din Contract. 
 
Secțiunea ”Condiții Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de 
servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice și tehnice care vor guverna Contractul, 
în măsura în care asemenea clauze nu sunt modificate prin Secțiunea ”Condiții Specifice” ale 
Contractului și cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice precum și a 
celorlalte prevederi legale în vigoare în România. 
 
Secțiunea ”Condiții Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente și/sau 
derogări de la prevederile cuprinse în Secțiunea ”Condiții Generale” precum și alte clauze specifice 
prezentului Contract, astfel cum sunt stabilite de către Achizitor în Documentația de Atribuire sau 
astfel cum sunt stabilite în situațiile în care ”Condițiile Specifice” se stabilesc pe baza informațiilor din 
Oferta declarată câștigătoare, în condițiile legii (ex.: modalitatea de constituire a Garanției de bună 
execuție). 
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PARTEA I 

 

 

CONTRACT  

SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA DIRIGINTELUI DE 

SANTIER 
in cadrul Proiectului 

„Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții 

inovative”, în Municipiul Slobozia,  

cod SMIS 128389 
 

Nr. [numărul Contractului] din data [zz/ll/aaaa] 

 

 

Prezentul Contract de achiziție publică de servicii, (denumit în continuare „Contract”), 

s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

(denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în 

aplicarea acesteia, încheiat în data de [zz/ll/aaaa], între: 

UAT a Municipiului SLOBOZIA cu sediul în: Strada: Episcopiei, nr. 1 , Sector: -, Judet: 

Ialomita, Cod postal: 920023, Romania, telefon: Tel. 40 243231401; Fax: +40 243212149, e-

mail: office@municipiulslobozia.ro,  cod de înregistrare fiscală 4365352, cont: 

……………….., reprezentată prin Soare Dragos, primar, denumit în continuare „Achizitor”, 

pe de o parte 

și 

[Prestatorul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: 

[adresă electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare 

fiscală [cod de înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-

Sucursala] reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) 

al/ai Prestatorului], [funcția(ile) reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai 

Prestatorului], în calitate de și denumită în continuare „Prestator”, pe de altă parte, denumite, 

în continuare, împreună, "Părțile" și care, 

 

având în vedere: 

 

1. OFERTA 
1.1. Prestatorul a examinat documentele achizitiei pentru prestarea de Servicii și se 

oferă să presteze Serviciile, conform prevederilor prezentului Contract. 

1.2. Prestatorul, prin semnătura de mai jos, se obligă să presteze Serviciile precizate 

la Art. I – Obiectul Contractului la Prețul ofertat. 

și 

2. ACCEPTAREA 
2.1. Autoritatea Contractanta, prin Raportul Procedurii nr. [numărul procedurii – 

identificat prin numărul anunțului de participare din SEAP] din data de [zz/ll/aaaa], a declarat 

câștigătoare Oferta Prestatorului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de prestări 

servicii. 

2.2. Autoritatea Contractanta, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul 

că, pentru prestarea Serviciilor de către Prestator, va plăti Prestatorului Prețul Serviciilor, 

astfel cum este stabilit la Art. II – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile 

Contractului, au convenit încheierea prezentului Contract, astfel 
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Art. I Obiectul Contractului 
 Obiectul contractului îl constituie furnizarea serviciilor complete de asistenta tehnica 

din partea dirigintelui de santier: controlul calităţii, controlul cantităţii, monitorizarea 

progresului, protecţia muncii, colaborarea cu autoritățile aferente şi alte părţi interesate, 

controlul costurilor şi administrarea contractuală a contractelor de lucrări. 

 În interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul va trebuie să asigure realizarea 

următoarelor tipuri de activitati: Sarcinile de dirigentie de santier sunt in acord cu 

responsabilitatile dirigintilor de santier prescrise de Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, la care se aduga măsurarea cantităților de 

lucrări real executate, verificarea conformitatii situatiilor de lucrari si asigura certificarii la 

plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din contractul de lucrari. 

 Constatarea deficientelor in perioada de garanție si verificarea realizării de către 

Antreprenor a remedierilor pentru atingerea nivelurilor de performanță și a exigențelor de 

calitate stabilite prin documentația tehnica de proiectare.  

 

Art. II Prețul Contractului 

 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului Prețul total convenit prin prezentul 

Contract pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier in 

cadrul Proiectului “Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe 

soluții inovative”, în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128389, în sumă de [valoarea în cifre] 

[moneda] ([valoarea în litere][moneda]), la care se adaugă TVA în valoare de [valoarea în 

cifre] [moneda] ([valoarea în litere][moneda]), conform prevederilor legale. 

 

Art. III Durata Contractului 
Durata cumulată a serviciului de asistență tehnică va fi de la semnarea Contractului până 

la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale și acoperă prestațiile de la data înscrisă în 

Ordinul de începere a serviciilor și până la semnarea procesului – verbal de recepție finală a 

lucrărilor de execuție, fără obiecțiuni. Această durată cuprinde, atât perioada de execuție a 

lucrărilor cât și perioada de garanție a execuției lucrărilor. 

Prestatorul are obligaţia de a-şi adapta programul, în funcţie de progresul activitatilor 

finantate prin acest Proiect şi în consecinţă în funcţie de tipul de servicii prestate. 

În cazul în care durata de execuție a lucrărilor se prelungește (indiferent de motiv), durata 

acestui Contractului de prestare se extinde cu acea perioadă fără încheierea unui act adițional 

aferent și fara a se modifica pretul contractului  

Totodată, pe perioada de derulare a contractului, prestarea serviciilor poate fi suspendata 

prin Ordin de suspendare si Ordin de reîncepere a prestarii serviciilor emise de Autoritatea 

Contractantă,  in functie de erorile constate in prezentului contract, pe perioada sistării 

lucrărilor din diverse motive (pe perioada timpului nefavorabil, emiterea unor dispoziții de 

șantier, etc.) sau pe perioada emiterii Autorizatiei de construire.  

Perioada de prestare a serviciilor nu include perioadele de suspendare.  

In situatia unor eventuale modificari ale perioadei de implementare a proiectului, se 

modifica corespunzator si durata contractului de servicii, fara a se modifica pretul contractului.  

Activitățile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind să fie luat în 

considerare de catre prestator în alocarea personalului și pentru a asigura conformitatea cu 

obiectivele stabilite în caietul de sarcini.  

 

Art. IV Documentele Contractului 

Contractul este format din prezentul formular de Contact, Secțiunea ”Condiții Generale” 

și Secțiunea ”Condiții Specifice”. Documentele prezentului Contract, inclusiv Secțiunea 
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”Condiții Generale” și Secțiunea ”Condiții Specifice”, în ordinea importanței lor și parte 

integrantă din acesta, sunt: 

- Anexa 1 –Caietul de Sarcini 

- Anexa 2 –Formular de oferta 

- Anexa 3 –Formulare, completate corespunzator 

- Anexa 4 –Scrisoarea de Garanție de bună execuție 

- Alte Anexe: [se va completa dupa caz cu: Acord de asociere, Contracte cu 

subcontractanți și anexele acestora, angajamente de susținere de terță parte, ş.a.) 

 

Art. V Prestatorul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor contractuale (cunoscând 

prevederile art. 1.203, Cod Civil) și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul 

acestora precum și efectele lor juridice. 

Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților și se semnează de către acestea astfel 

cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri 

anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică. 

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Prestatorului, în cadrul 

procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de servicii, ca urmare a Anunțului de 

achiziție directa nr. [nr. de înregistrare al anunțului de achizitie directa], din data de 

[zz/ll/aaaa], publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, 

[data încheierii Contractului], în [localitatea], în .....nr. exemplare..... exemplare. 

 

Pentru Achizitor, Pentru Prestator, 

Municipiul SLOBOZIA [Prestatorul] 

................. 

[semnătura reprezentantului legal al 

Autorității Contractante] 

 

 

................. 

 [semnătura reprezentantului legal al 

Autorității Contractante] 

 

[numele și prenumele reprezentantului 

legal al Prestatorului] 

 

[funcția reprezentantului legal al 

Prestatorului] 

 

[semnătura reprezentantului legal al 

Prestatorului] 

 

 

Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa] 

http://www.e-licitatie.ro/
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PARTEA II 

Secțiunea “Condiții Generale” 

 

 

 DEFINIŢII 

 

1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

(a) Achizitor şi Prestator - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 

Contract; 

(b)Act Adițional - document prin care se modifică termenii şi condițiile prezentului 

Contract de achiziție publică de servicii, în condițiile Legii 98/2016; 

(c) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la Contract, care include obiectivele, sarcinile specificațiile 

şi caracteristicile Serviciilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare 

îndeplinirii necesității Achizitorului, menționând, după caz, metodele şi resursele care urmează 

să fie utilizate de către Prestator şi/sau Rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate 

de către Prestator, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate 

publică, siguranță și altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate în mod expres în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”, după caz, precum și cerințe aplicabile Prestatorului în ceea ce 

privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului; 

(d)Cesiune - înțelegere scrisă prin care Prestatorul transferă unei terțe părți, în condițiile 

Legii 98/2016, drepturile şi/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea; 

(e) Conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea Prestatorului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile 

contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. 

Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub 

autoritatea şi controlul Prestatorului, în condițiile Legii 98/2016, în cazul în care este aplicabil; 

(f) Contract - prezentul Contract cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului 

administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Prestator, care are ca obiect prestarea de 

Servicii. Contractul este format din: 

- PARTEA I - formularul-cadru Contact și 

- PARTEA II: Secțiunea ”Condiții Generale” și Secțiunea ”Condiții Specifice” precum 

și 

- anexele astfel cum sunt menționate la Art. IV – Documentele Contractului din 

formularul-cadru Contract. 

Secțiunea ”Condiții Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice 

contractelor de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice și tehnice care 

vor guverna Contractul, în măsura în care asemenea clauze nu sunt modificate prin Secțiunea 

”Condiții Specifice” ale Contractului și cu respectarea prevederilor legislației în materia 

achizițiilor publice precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare în România. 

Secțiunea ”Condiții Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, 

amendamente și/sau derogări de la prezentele ”Condiții Generale” precum și alte clauze 

specifice prezentului Contract, astfel cum sunt precizate de către Achizitor în Documentația de 

Atribuire sau astfel cum sunt menționate în situațiile în care ”Condițiile Specifice” se stabilesc 

pe baza informațiilor din Oferta declarată câștigătoare, în condițiile legii. 

(g)Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Prestator și un terț ce 

dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii 98/2016, prin care Prestatorul 

subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile 

Contractului, dacă este cazul; 
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(h)Dispoziție - ordin/instrucțiune, document scris(ă) emis(ă) de Achizitor pentru a 

completa și/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia și în 

limitele Legii 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia; 

(i) Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct 

sau implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita 

la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, 

furnizate de Achizitor și necesare Prestatorului în vederea realizării obiectului Contractului; 

(j) Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Prestatorul: 

i. a realizat toate activitățile stabilite prin Contract și a prezentat toate Rezultatele 

ii. a remediat eventualele Neconformități care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de către 

Achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate 

prin Caietul de Sarcini; 

(k)Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează 

greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care 

face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, 

sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie 

declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, 

trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare 

imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea 

măsurilor corespunzătoare de diligență; 

(l) Grafic de facturare și de efectuare a plăților - documentul referitor la planificarea prin 

care se stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către 

Prestator și plata/plățile de către Achizitor, astfel cum este inclus în Formularul de oferta și 

actualizat pe parcursul derulării Contractului și acceptat de către Achizitor, 

(m) Întârziere - orice eșec al Prestatorului de a executa orice obligații contractuale 

în termenul convenit prin intermediul Planului de lucru al activităților acceptat, dar fără a se 

limita la obligația sa de a finaliza Serviciile și de a preda Rezultatele la Finalizare/Ajungere la 

termen; 

(n)Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română 

dar şi la Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la 

care este parte statul român şi orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul 

comunitar sau din jurisprudența comunitară; 

(o)Lună - luna calendaristică (12 luni/an); 

(p)Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice 

de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi, respectiv, 

primite prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru 

transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul Contractului; 

(q) Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care 

încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul 

Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele prestării serviciilor 

necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau 

de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul 

de Sarcini. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale 

Serviciilor/Rezultatelor Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract; 

(r) Ofertă - actul juridic prin care Prestatorul și-a manifestat voința de a se angaja, din 

punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică de Servicii și cuprinde 

Formularul de oferta precum și alte documente care au fost menționate în anunt, prin care 

Prestatorul și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract; 

(s) Penalitate - despăgubirea stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre 

Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în 
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caz de neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor 

prin raportare la Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin 

Documentele Contractului; 

(t) Personal - persoanele desemnate de către Prestator sau de către oricare dintre 

Subcontractanți pentru îndeplinirea Contractului; 

(u)Prețul Contractului - Prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi în 

conformitate cu prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligațiilor asumate prin Contract; 

(v)Proces-Verbal de Recepție a Serviciilor - documentul prin care sunt acceptate 

Serviciile prestate, întocmit de Prestator și semnat de Achizitor, prin care acesta din urmă 

confirmă prestarea Serviciilor în mod corespunzător de către Prestator și că acestea au fost 

acceptate de către Achizitor; 

(w) Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru 

furnizarea unui Rezultat intermediar sau final sub formă de document/raport al unei activități 

în cauză, stabilit de către Părți și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Planului de lucru 

al activităților acceptat. 

(x)Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate 

și/sau pregătite de Prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activităților desfășurate astfel 

cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini; 

(y)Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus 

şi comunicat ulterior, inclusiv informații transmise şi stocate prin Mijloace electronice de 

comunicare în cadrul Contractului; 

(z) Servicii - orice activități şi Rezultatul/Rezultatele acestora care vor fi prestate de către 

Prestator în baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea 

unui rol de Prestator în cadrul sau în legătură cu acest Contract; 

(aa) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Rezultatului 

prestării Serviciilor și de calitatea activității de prestare a serviciului care ar fi respectate de 

către orice Prestator diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care prestează 

servicii similare și pe care Prestatorul este obligat să le respecte în prestarea tuturor Serviciilor 

incluse în prezentul Contract; 

(bb) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract 

şi care execută şi/sau furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește 

activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Prestatorului pentru 

organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

(cc) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească 

obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la 

începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei 

zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al 

Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel 

decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la 

expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

(dd) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului 

în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

 

1.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor 

include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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 DISPOZIŢII GENERALE 

 

2.1.1 Comunicarea între Părți 

(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, orice 

comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

(b)Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de 

identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la 

adresa/adresele menționată/menționate în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Orice comunicare făcută de Părți va fi considerată realizată astfel cum este stabilit în 

Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(d)În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice 

această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori 

există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile 

necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale. 

(e) Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor prevăzute la clauza 2.1.(d) din 

prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 

(f) În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau 

alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste 

comunicări vor fi redactate în limba Contractului, astfel cum este stabilit la clauza 6.5. din 

prezentul Contract și în Secțiunea “Condiții Specifice ”și nu vor fi reținute sau întârziate în 

mod nejustificat. 

(g)Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă 

celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

(h)Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, 

notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o 

formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. 

2.1.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 

Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord 

de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al 

executării prezentului Contract. 

 

2.2. Începerea și modificarea Contractului precum și dispoziții conexe 

2.2.1. Intrarea în vigoare a Contractului 

Contractul intră în vigoare la data stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

2.2.2. Începerea Contractului 

Prestatorul are obligația de a începe prestarea Serviciilor astfel cum este stabilit în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

2.2.3. Modificări ale Contractului 

(a) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni 

modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele 

dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 

referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 23, alin (9) precum și art. 164 

și 165). 

(b)Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice” 

sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri 

de atribuire. 

(c) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 2.2.3.(a) și 2.2.3.(b), nu 

trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin 
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anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Prestatorul a fost declarat 

câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 

(d)Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte 

Părți propunerea de modificare a Contractului cu respectarea termenului astfel cum este stabilit 

în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

2.2.4. Modificarea Contractului prin revizuire 

(a) Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, 

rezultatelor și performanțelor Prestatorului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului 

prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Serviciile pe 

care Prestatortul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, 

cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și 

conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care 

fac parte integrantă din Contract, în următoarele situații: 

i. revizuirea Prețului Contractului cu respectarea prevederilor stabilite la clauza 5.3 – 

Revizuirea prețurilor 

și/sau 

ii. revizuirea datelor de intrare utilizate în derularea activităților, respectiv revizuirea 

Rezultatului/Rezultatelor, activităților și/sau performanței stabilite 

astfel cum este precizat în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

2.3. Cesiunea 

(a) În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest 

Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului și în condițiile Legii 98/2016, astfel cum este 

stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(b)Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

(c) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice 

alte obligații asumate prin Contract 

(d)În cazul în care drepturile şi obligațiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt 

preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum 

este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, Prestatorul trebuie să notifice Achizitorul într-

un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 

2.4. Subcontractarea 

(a) Orice înțelegere scrisă prin care Prestatortul încredințează o parte din realizarea 

Serviciilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 

(b)Prestatorul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate 

schimba Subcontractantul/Subcontractanții numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului și 

numai în condițiile art. 219 din Legea 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care 

va/vor fi subcontractat(e) precum şi identitatea Subcontractanților. 

(c) Astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, Prestatorul are obligația de a 

prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în 

cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de 

Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta. 

(d)Prestatorul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării 

Contractului, fie înlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminării unui Contract de 

Subcontractare inclus în Contract, fie implicarea de noi Subcontractanți. Prestatorul trebuie 

să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract 

de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului privind 
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implicarea de noi Subcontractanți se realizează conform procedurii stabilită în Secțiunea 

”Condiții Specifice” și numai după ce Prestatorul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a 

Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor care 

urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 

98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul 

Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind 

înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, 

avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile serviciilor care urmează a fi subcontractate, 

motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile 

Subcontractantului și informațiile prezentate de Prestator privind capacitatea 

Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, 

inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de 

excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului în 

termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii 

aprobării. 

(e) Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 

Subcontractant și Achizitor. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru 

modul în care îndeplinește Contractul. Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele 

Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Prestatorului. Aprobarea de către 

Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Prestator a unor 

Subcontractanți pentru prestarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre 

obligațiile sale din Contract. 

(f) În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, 

Achizitorul poate solicita Prestatorului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt 

Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de către Achizitor, fie să preia 

el însuși prestarea serviciilor. 

(g)Serviciile încredințate unui Subcontractant de către Prestator nu pot fi încredințate unor 

terțe părți de către Subcontractant. 

(h)Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului 

sau orice încredințare a Serviciilor de către Subcontractant către terțe părți va fi considerată o 

încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Achizitorul la rezoluțiunea/rezilierea 

unilaterală a Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Prestatorului, astfel cum sunt 

stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(i) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Prestatorul trebuie să se asigure 

că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul 

prezentului Contract. 

(j) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita 

Prestatorului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere 

specificate la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016. 

(k)În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 

218 din Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai 

dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

2.5. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

(a) Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție 

în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului 

în care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element 

al Contractului fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire 

la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la 

dispoziție în scopul executării Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului. Obligația 
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de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă astfel cum este stabilită în Secțiunea 

”Condiții Specifice”. 

(b)Părțile au obligația de a administra datele cu caracter personal furnizate, în condiții de 

siguranță și numai pentru scopurile specificate în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

 

 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

3.1. Obligațiile Achizitorului 

3.1.1. Obligații privind asistența acordată Prestatorului 

(a) Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului, cu promptitudine, orice informații și/sau 

documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului astfel cum 

este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(b)Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea 

informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea 

Contractului. 

3.1.2. Obligații privind recepționarea Serviciilor 

Achizitorul se obligă să recepționeze Serviciile prestate astfel cum este stabilit în Secțiunea 

“Condiții Specifice”. 

3.1.3. Obligații privind plățile 

(a) Achizitorul se obligă să plătească Prețul Contractului către Prestator, în termenul și 

condițiile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(b)Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit la 

clauza 3.1.3.(a), Prestatorul are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în 

cuantumul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. Valoarea penalităților nu poate depăși 

valoarea sumei la care se aplică. 

(c) Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit prin 

clauzele 3.1.3. (a) și 3.1.3. (b), Prestatorul are dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor, în 

baza unei notificări scrise prin care acordă un preaviz în vederea remedierii acestei situații, 

într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 

3.2 Obligațiile Prestator 

3.2.1 Obligații generale 

(a) Prestatorul va presta Serviciile și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin 

prezentul Contract. Prestatorul va executa Serviciile cu atenție, eficiență și diligență, conform 

celor mai înalte Standarde profesionale și conform prevederilor documentelor Contractului, 

precum și cu respectarea instrucțiunilor/dispozițiile scrise ale Achizitorului. 

(b)Obligațiile esențiale sunt cele stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 

3.2.2 Obligații privind prestarea Serviciilor 

(a) Prestatorul se va conforma dispozițiilor (ordinelor și/sau instrucțiunilor) emise de către 

Achizitor. În cazul în care Prestatorul apreciază că dispozițiile (ordinele și/sau instrucțiunile) 

Achizitorului nu corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul în termenul 

convenit în Secțiunea “Condiții Specifice”, sub sancțiunea decăderii din termen. 

(b)Prestatorul trebuie să considere finalizate activitățile din Contract atunci când sunt 

îndeplinite cumulativ condițiile specificate la clauza (j), subcapitolul 1.1., capitolul 1 – 

DEFINIȚII din prezentul Contract, privind Finalizarea/Ajungerea la termen. 

În cazul în care Prestatorul nu prestează Serviciile în condițiile și termenele, astfel cum au 

fost stabilite prin Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de 
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penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. Valoarea 

penalităților nu poate depăși valoarea sumei la care se aplică. 

(c) Prestatorul va respecta și se va supune tuturor prevederilor legale în vigoare în 

România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta și se va supune, 

de asemenea, acelorași prevederi legale. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror 

pretenții și acțiuni în justiție rezultate ca urmare a unor eventuale încălcări ale prevederilor 

legale în vigoare de către Prestator, inclusiv de către Personalul său implicat în Contract. 

(d)În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori 

economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor  

(e) din Contract. 

(f) În cazul în care Prestatorul a beneficiat, pe perioada derulării procedurii din care a 

rezultat acest Contract, de susținerea de terți pentru demonstrarea situației economice și 

financiare conform art. 184 din Legea 98/2016, Prestatorul și terțul susținător nominalizat în 

Secțiunea ”Condiții Specifice” sunt ținuți solidari. Răspunderea solidară a terțului astfel 

nominalizat se angajează sub condiția neîndeplinirii de către terț a obligației de susținere 

asumate prin angajamentul de susținere inclus în Documentele Contractului. 

3.2.3. Furnizarea de informații contractuale 

Părțile vor colabora, atât cât este posibil, pentru furnizarea de informații pe care le pot 

solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului. 

3.2.4 Informare și păstrarea documentelor 

(a) Prestatorul va furniza Achizitorului, respectiv oricărei persoane autorizate din partea 

acestuia, precum și oricărei instituții abilitate ale statului, respectiv oricăror persoane autorizate 

din partea acestora, orice informație în legătură cu Serviciile, dacă și astfel cum reprezentantul 

legal al Achizitorului poate oricând solicita. 

(b)Prestatorul va organiza, în mod sistematic și exact, arhive și înregistrări cu privire la 

Serviciile care fac obiectul Contractului, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acuratețe că 

timpul de lucru a fost în mod corect utilizat pentru executarea Serviciilor. 

3.2.5. Personalul Prestatorului care prestează Serviciile: înlocuire, aprobare, 

deplasare/ delegare, orar/program 

(a) Prestatorul: 

i. va înainta Achizitorului, în termenul convenit, astfel cum este precizat în Secțiunea 

”Condiții Specifice”, programul propus pentru mobilizarea Personalului și 

ii. va informa Achizitorul cu privire la programul de lucru al Personalului implicat în 

Contract. 

(b)Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, 

Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a 

obligațiilor asumate prin Contract. 

(c) Prestatorul are obligația de a asigura Personalul care să îndeplinească cerințele 

menționate în Documentele Contractului, simultan cu prevederile legislației în vigoare. În 

cazul în care un membru al Personalului trebuie înlocuit, persoana care o înlocuiește trebuie 

să îndeplinească cel puțin aceleași criterii de calificare/selecție prevăzute în cadrul 

documentației de atribuire precum și să se demonstreze că, la momentul aplicării factorilor de 

evaluare, aceasta ar fi obținut cel puțin același punctaj ca cel obținut de persoana înlocuită. 

Personalul va putea fi înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, 

numai în baza aprobării Achizitorului conform condițiilor stabilite în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”. 

(d)Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata 

Contractului. Prestatorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în 

Contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării Contractului. 



 

Pagina 13 din 34 

Prestatorul trebuie să se asigure că, pentru toată perioada Contractului, Personalul principal 

alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora. 

(e) Prestatorul nu va efectua schimbări în cadrul Personalului stabilit, fără aprobarea 

prealabilă scrisă a Achizitorului. Achizitorul va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor 

de Personal în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, calculat de la primirea 

documentelor justificative în formă completă și corectă. Aprobarea înlocuirii personalului/de 

personal produce efecte cu data emiterii acesteia de către Achizitor. 

(f) În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la clauza 3.2.5.(e) din 

prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract, iar 

Prestatorul va fi obligat la plata către Achizitor a despăgubirilor necesare pentru acoperirea 

prejudiciului suportat de Achizitor. 

(g)În situația în care Prestatorul sau Achizitorul solicită înlocuirea Personalului, 

Prestatorul va transmite Achizitorului, conform clauzei 3.2.5.(c) din prezentul Contract, pentru 

verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea educațională și/sau 

profesională, abilitățile, experiența profesională generală și specifică a Personalului propus, 

astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. În cazul în care Personalul înlocuit a 

generat Prestatorului un avantaj pe perioada derulării procedurii, la momentul aplicării 

criteriului de atribuire, Achizitorul va aproba înlocuirea Personalului cu un Personal cu 

caracteristici ce sunt inferioare celor ale Personalului înlocuit numai în situația în care noul 

Personal nominalizat pentru îndeplinirea Contractului obține cel puțin același punctaj ca 

Personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, chiar și în cazul în care 

caracteristicile Personalului propus sunt inferioare celor ale Personalului înlocuit. În cazul 

respingerii Personalului propus, Achizitorul va notifica, în scris, motivele respingerii și 

termenul de prezentare a unei noi propuneri. 

(h)Pe parcursul derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, 

Achizitorul poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al Personalului nu își 

îndeplinește sarcinile din Contract. 

(i) În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor în condițiile 

stabilite la clauza 3.2.5.(g), care să nu diminueze avantajul obținut de Prestator ca urmare a 

aplicării criteriului de atribuire din prezentul Contract, Achizitorul poate să decidă rezilierea 

Contractului, putând solicita daune/despăgubiri Prestatorului, astfel cum este stabilit în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(j) Costurile suplimentare generate de înlocuirea Personalului incumbă Prestatorului. În 

cazul în care Personalul nu este înlocuit imediat și sarcinile/atribuțiile acestuia urmează să fie 

preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Achizitorul poate solicita 

Prestatorului ca, într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, să 

desemneze un expert temporar pentru prestarea Serviciilor, până la implicarea/numirea noului 

membru al Personalului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a 

expertului. Indiferent de situație, în cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un 

expert temporar pentru Contract, în termenul solicitat de Achizitor, putând solicita 

daune/despăgubiri Prestatorului. 

3.2.6. Conflictul de interese 

(a) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care 

ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese 

pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de 

naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. 

Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris 

Achizitorului, fără întârziere. 

(b)Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și 

poate solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că Personalul 
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său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere 

prevederilor clauzei 3.2.1 – Obligații generale ale Prestatorului din prezentul Contract, 

Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru 

al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, 

deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană, cu respectarea prevederilor clauzelor 

stabilite la 3.2.5.- Personalul Prestatorului care prestează Serviciile din prezentul Contract. 

(c) Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența 

sa ori pe cea a Personalului său. Dacă și când Prestatorul eșuează în a-și menține independența, 

Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost 

cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu 

efect imediat a Contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile 

precum si intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

(d)Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor 

publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau 

de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 

îndeplinirii Contractului, 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 angajați/foști angajați ai achizitorului cu care achizitorulu a încetat relațiile 

contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de 

cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori 

rezilierii de drept a contractului respectiv. 

3.2.7. Conduita Prestatorului 

(a) Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial 

și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor, conform regulilor și/sau codului de 

conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară. Prestatorul nu va face 

declarații publice cu privire la Serviciile prestate în cadrul Contractului și nu va participa la 

nicio activitate care poate fi în conflict cu obligațiile sale contractuale, fără a avea acordul 

prealabil al Achizitorului. 

(b)În cazul în care Prestatorul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să 

acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a 

determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu 

prezentul Contract sau cu alt contract încheiat cu Achizitorul, sau pentru a favoriza/defavoriza 

orice persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu alt contract încheiat cu Achizitorul, 

Achizitorul poate decide încetarea Contractului. 

(c) Plățile aferente Contractului constituite către Prestator vor fi singurul venit ori 

beneficiu care poate deriva din Contract și, atât Prestatorul, cât și Personalul său salariat ori 

contractat nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă 

de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract. 

(d)Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitare sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 

Contractului. 

(e) Prestatorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 

Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea 

Contractului. 

(f) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. 

Dacă apar, totuși, astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta. Sunt considerate cheltuieli 

comerciale neuzuale: 

i. comisioane care nu sunt menționate în Contract sau care nu rezultă dintr-un document 

valabil încheiat referitor la prezentul Contract, 

ii. comisioane care nu corespund unor servicii executate și legitime, 
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iii. comisioane plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 

iv. comisioane plătite oricărei persoane care, potrivit tuturor apartenențelor, este o 

persoană interpusă. 

(g)Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la 

condițiile în care este executat Contractul. 

3.2.8. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere 

Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul, astfel cum este stabilit în Secțiunea 

”Condiții Specifice”, împotriva oricăror: 

i. reclamații şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalațiile folosite pentru sau în legătură cu Serviciile prestate şi 

ii. daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente 

eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale 

conform prevederilor Contractului. 

iii. corecţii financiare ale proiectului aplicabile obiectului prezentului contract,  declararea 

ca neeligibile a unor sume din contractul de lucrari, fie ca urmare a confirmarii unor cantitati 

de lucrari care nu sunt real executate sau nu indeplinesc nivelul calitativ prevazut in proiectul 

tehnic , fie datorită neîndeplinirii oricăror altor obligaţii asumate prin contract, etc. 

3.2.9. Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de 

către Prestator 

(a) Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă şi 

protecția muncii şi, după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, 

convențiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forțate 

şi obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării şi ocupării forței de muncă şi 

abolirea muncii minorilor, astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

(b)Pe perioada îndeplinirii obligațiilor conform Contractului, Prestatortul va încheia 

asigurări medicală, pentru sine și pentru ceilalți salariați sau Personal contractat de acesta în 

baza Contractului. Achizitorul nu își asumă responsabilitatea privind cheltuielile medicale și 

de sănătate ale Prestatorului ori ale Personalului, salariat sau contractant. 

(c) Prestatorul va încheia, va menține și va determina Subcontractanții să încheie și să 

mențină, pe cheltuiala sa sau pe cheltuiala Subcontractanților, în funcție de situație, dar în 

conformitate cu termenii și condițiile în vigoare, astfel cum sunt aprobate de către Achizitor, o 

poliță de asigurare completă cu despăgubire integrală, ca asigurare care va acoperi, pe perioada 

de prestare a Contractului, astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

(d)Prestatorul va lua măsuri de securitate privind Personalul său, salariat ori contractat, 

în funcție de gradul de pericol fizic cu care este confruntat, astfel cum este stabilit în Secțiunea 

„Condiții Specifice”. 

(e) Prestatorul va achiziționa și menține în nume propriu și pe cheltuiala proprie pentru 

întreaga durată a Contractului polițele de asigurare necesare așa cum sunt acestea menționate 

în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(f) Prestatorul va furniza Achizitorului, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”, polițe de asigurare emise de o societate de asigurări/broker de asigurare în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(g)Limita minima a Poliței de asigurare precum și moneda acesteia sunt stabilite în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. Orice despăgubire se face în moneda plății astfel cum este 

stabilită la clauza 5.2.(b) din prezentul Contract. 

(h)Polița de asigurare trebuie să precizeze, în mod explicit, cel puțin elementele 

menționate în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(i) În cazul în care Prestatorul nu reușește să furnizeze sau să mențină în vigoare 

asigurările solicitate în prezentul Contract, aceasta va fi considerată o încălcare a obligațiilor 
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contractuale, iar Achizitorul va avea dreptul să suspende imediat atât activitatea Prestatorului 

cât și efectuarea eventualelor plăți, până la îndeplinirea obligațiilor de către acesta. 

3.2.10. Drepturi de proprietate intelectuală 

(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, orice 

Rezultat/Rezultate elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Prestator în executarea Contractului 

vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului, pe măsură ce sunt produse și, respectiv, 

însușite de Achizitor. După încetarea Contractului, Prestatorul trebuie să fi transmis toate 

aceste Rezultate Achizitorului. Prestatorul nu va utiliza aceste Rezultate în scopuri care nu au 

legătură cu prezentul Contract. 

(b)Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, 

Prestatorul/Subcontractanții acestuia nu va/vor publica articole referitoare la Serviciile 

prezentului Contract, nu vor face referire la aceste Servicii în cursul prestării altor servicii 

pentru terți și nu vor divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil 

al acestuia. 

(c) Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă 

a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de 

cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

(d)Nerespectarea, de către Prestator/Subcontractanții acestuia, a obligațiilor menționate 

la clauzele 3.2.10.(a) – (c) din prezentul Contract dă dreptul Achizitorului la daune în 

cuantumul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

3.2.11 Obligații în legătură cu calitatea Serviciilor 

(a) Prestatorul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al 

calității pentru Serviciile realizate în cadrul Contractului și că va aplica, pe toată perioada 

derulării Contractului, Planul de management al calității. Prestatorul va corecta, pe cheltuiala 

sa, orice Neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, 

remedierea acestor Neconformități, conform Planul de management al calității acceptat.. 

(b)Prestatorul notifică Achizitorul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta 

îl identifică. Drepturile Achizitorului cu privire la orice Neconformitate neidentificat(ă) sau 

nenotificată de către Prestator, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. 

Prestatorul remediază Neconformitățile, într-un timp care minimizează efectul advers asupra 

Achizitorului. În cazul în care Prestatorul nu remediază o Neconformitate, Achizitorul 

remediază Neconformitatea prin alte mijloace și pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii 

este suportată de Prestator, în baza mecanismului descris în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

3.2.12 Obligații în legătură cu terții susținători ale căror angajamente de susținere 

fac parte din Documentele Contractului, altul/alții decât cei care au calitatea de 

Subcontractant 

Prestatorul va prezenta, în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului pentru 

activitățile din cadrul Contractului, stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin angajamente 

de susținere de terță parte și modalitatea efectivă prin care terțul susținător a luat la cunoștință 

despre eventuale dificultăți ale Prestatorului în realizarea activităților din Contract, așa cum 

sunt aceste dificultăți descrise în evidențele întâlnirilor de monitorizare a performanțelor în 

cadrul Contractului și astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

3.2.13 Obligații privind raportarea și facturarea 

(a) Prestatorul are obligația de a elabora și de a transmite Achizitorului, pe perioada de 

prestare a Serviciilor, Rezultatele specificate în Caietul de Sarcini precum și orice alte 

Rezultate solicitate astfel cum este stabilit la capitolul 4. - DERULAREA ŞI 

MONITORIZAREA CONTRACTULUI din prezentul Contract. Rezultatele vor fi elaborate 

cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, în conformitate cu 
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regulamentele/standardele/prevederile legale aplicabile în vigoare precum și cu respectarea 

prevederilor legislației naționale relevante pentru domeniul Contractului.  

(b)Prestatorul va emite Factura/Facturile astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”. 

 

 DERULAREA ŞI MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

4.1. Raportarea și aprobarea Serviciilor prestate și furnizate 

(a) Prestatorul va prezenta Rezultatele, conform celor specificate în Caietul de Sarcini și 

cu respectarea Graficului de executie propus acceptat de către Achizitor și astfel cum este 

menționat în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

(b)Prestatorul are obligația să elaboreze, pe perioada de prestare a Serviciilor, toate 

Rezultatele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Rezultatele 

menționate în Secțiunea „Condiții Specifice” vor fi revizuite și actualizate, astfel încât să 

respecte prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, reglementărilor și standardelor în 

vigoare. 

(c) Aprobarea de către Achizitor a Rezultatelor, realizate și furnizate de către Prestator, va 

fi acordată astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice” și va certifica faptul că 

acestea sunt conforme cu termenii Contractului. 

 

4.2. Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizării performanței 

Prestatorului 

Prestatorul va întreprinde oricare şi toate măsurile şi acțiunile necesare sau 

corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performantelor contractuale astfel cum sunt 

stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

4.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor 

(a) La intervalele de referință stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”, Planul de lucru al 

activităților este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării 

stadiului activităților din Contract. 

(b)Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Secțiunea 

“Condiții Specifice” și detaliate în Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea 

Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului”. 

(c) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Planului de 

lucru al activităților stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(d)Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de 

analiză a Planului de lucru al activităților, Prestatorul prezintă Achizitorului informațiile 

solicitate în Secțiunea  “Condiții Specifice. 

(e) Pentru analiza Planului de lucru al activităților de către Achizitor și emiterea acceptului 

sau a refuzului Planului de lucru al activităților, Prestatorul include, în datele de intrare 

furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din Contract, 

informații privind situația plăților către Subcontractanți, împreună cu informațiile stabilite în 

Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(f) Motivele pentru care Achizitorul va putea emite un refuz pentru Planul de lucru al 

activităților propus spre aprobare sunt cele specificate în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(g)În intervalul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, Achizitorul comunică 

Prestatorului acceptul sau refuzul cu privire la Planul de lucru al activităților prezentat, 

împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului. 

(h)În cazul în care, din culpa sa proprie, Prestatorul nu realizează activitățile în cadrul 

Contractului conform Planului de lucru al activităților acceptat, iar Achizitorul este în 

imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului 
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de Sarcini, până la Finalizare/Ajungere la termen, Prestatorul va plăti Achizitorului penalități 

pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții 

Specifice”. 

 

 PLĂŢI CONTRACTUALE 

5.1. Facturare și plăți în cadrul Contractului 

(a) Plata contravalorii Serviciilor prestate se face, prin virament bancar, în baza facturii, 

emisă de către Prestator pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, 

direct în contul Prestatorului indicat pe factură. 

(b)Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în 

vigoare, doar dacă nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Plățile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevăzute la 3.1.3. - Obligații 

privind plățile din prezentul Contract. 

 

5.2. Moneda utilizată în cadrul Contractului 

(a) Moneda Contractului este cea stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(b)Moneda plății este cea stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Cursul de schimb valutar utilizat este cel stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

5.3. Revizuirea prețurilor 

Ajustarea Prețului Contractului se realizează numai în condițiile stabilite în Secțiunea 

”Condiții Specifice”. 

 

5.4. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

(a) Doar dacă nu se stabilește altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Achizitorul nu acordă 

avans. 

(b)Garanția de bună execuție este solicitată, constituită, executată astfel este cum stabilit 

în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

5.5. Plăți către terți 

Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi 

ale Prestatorului către terți, în condițiile menționate la clauzele stabilite la 2.3. – Cesiunea din 

prezentul Contract și la 2.4. - Subcontractarea din prezentul Contract și astfel cum este stabilit 

în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 

5.6. Întârzieri în efectuarea plăților 

În situația în care Achizitorul nu își îndeplinește obligația privind plata facturilor în 

termenele prevăzute la clauzele stabilite la 3.1.3 - Obligații privind plățile din prezentul 

Contract, se vor aplica dobânzi legale penalizatoare, astfel cum este stabilit în Secțiunea 

„Condiții Specifice”. 

 

 

  DISPOZIŢII FINALE 

6.1. Încălcarea prevederilor contractuale 

În cazul în care una dintre Părți încalcă una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi 

aplicate măsuri și penalități astfel cum sunt stabilite în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

 

6.2. Suspendarea Contractului 

(a) Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de suspendare a serviciilor, 

poate fi emis de către Achizitor, astfel cum este menționat în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
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(b)În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Servicii 

este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea 

Contractului. 

(c) În cazul în care asemenea erori esențiale, nereguli sau fraude sunt imputabile 

Prestatorului, Achizitorul poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților 

sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, 

neregulilor sau fraudei. 

(d)În cazul suspendării/sistării temporare a prestării Serviciilor, durata de prestare a 

Serviciilor și durata Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 

 

6.3. Forța majoră 

(a) Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale 

a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din 

Codul civil. 

(b)Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 

(c) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în 

scris, în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. Dovada forței majore va fi 

certificată de Camera de Comerț şi Industrie a României. 

(d)Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți 

încetarea cauzei acesteia în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(e) Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor durează mai mult decât perioada stabilită în 

Secțiunea “Condiții Specifice”, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului pe mai 

departe. În acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă 

Parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii şi 

al Contractului până la data respectivă. 

 

6.4. Încetarea Contractului 

(a) Prezentul Contract poate înceta astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții 

Specifice”. 

(b)Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o 

notificare scrisă adresată Prestatorului, cu respectarea termenului stabilit în Secțiunea 

”Condiții Specifice”, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a 

mai fi necesară intervenția vreunei 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 esențiale, 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 Neconformității 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 includ, dar nu se limitează la cele 

stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

v. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvență, lichidare, dizolvare, 

administrare/supraveghere judiciară sau se ală sub controlul unei autorități a încheiat o 

înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat/încetat activitatea sau se află într-

o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau 

reglementările stabilite la nivel național, cu excepția cazului în care Achizitorul își rezervă 

dreptul de a nu rezilia Contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura 
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generală de insolvență, atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de 

Prestator, stabilește că acesta are capacitatea de a executa Contractul de achiziție publică de 

Servicii, astfel cum este detaliat în Secțiunea ”Condiții Specifice”; 

vi. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 

vii. 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; 

viii. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea 

profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

ix. 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; 

x. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 

xi. 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; 

xii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului 

în legătură cu care se prestează Serviciile care fac obiectul Contractului; 

xiii. 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; 

xiv. 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 prevăzut prin 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, 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 modificările ulterioare, sau finanțarea 

terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și 
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completările ulterioare sau 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; 

xv. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă 

pentru domeniul Contractului 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. 

(c) În cazul în care împotriva Prestatorului se deschide procedura falimentului, Achizitorul 

își rezervă dreptul de a denunța Contractul, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”. 

(d)Prestatorul poate rezilia Contractul în cazul în care: 

i. Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de 

atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 

ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a 

furniza informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului 

și/sau astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(e) Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți 

această intenție precum și motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(f) Indiferent de motivele de reziliere, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”, Prestatorul trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusiv informații, documente 

și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să transfere serviciile, 

fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității 

serviciilor. 

(g)Ca efect al rezilierii, Prestatorul este răspunzător pentru daunele suportate de către 

Achizitor, ca urmare a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Prestatorului, 

inclusiv costuri privind procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru furnizarea 

sau continuarea Serviciilor, Achizitorul poate pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii, 

astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

6.4.1. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 

Dacă Forța majoră şi consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare decât cea 

stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”, fiecare Parte poate renunța la executarea 

Contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă Parte, dar acestea au îndatorirea de a-şi onora toate obligațiile care 

le incumbă în temeiul Legii şi al Contractului până la data respectivă. 

6.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în situațiile menționate în cadrul 

Secțiunii ”Condiții Specifice”. 

6.4.3. Încetarea Contractului pentru alte motive 

(a)Prestatorul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, 

Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Prestator a 

unei notificări scrise, într-un termen, astfel cum este stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”, 

anterior datei la care încetarea produce efecte, pentru orice alte situații astfel cum sunt 

specificate la Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
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(b) Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează, 

de drept, cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare. 

 

6.5. Limba Contractului 

Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului 

Român, respectiv limba română, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în Secțiunea 

“Condiții Specifice”. 

 

6.6. Legea aplicabilă 

(a) Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi 

interpretat potrivit acestei legi, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în Secțiunea 

“Condiții Specifice”. 

 

6.7. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor 

(a) Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se 

poate/pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, astfel cum este 

stabilit în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

(b)Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente 

în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, 

în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o 

întrevăd pentru rezolvarea ei. 

(c) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu 

răspunde în termen la solicitare, oricare din Părți poate invoca dispozițiile astfel cum sunt 

stabilite în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

(d)Pe perioada soluționării divergențelor, Prestatorul este obligat să-și continue prestarea 

Serviciilor astfel cum sunt stabilite prin prezentul Contract. În situația nerespectării acestei 

obligații, Achizitorul este îndreptățit să ia măsurile specificate în Secțiunea “Condiții 

Specifice”. 

6.7.1.

 Concilierea 

Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergențele, evaluările precum și orice alte 

diferende privind executarea prezentului Contract vor fi tranșate pe cale amiabilă, prin 

conciliere directă astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

6.7.2.Înștiințarea de nemulțumire  

În situația în care concilierea nu duce la soluționarea conflictului și punerea în acord a 

Părților, Partea nemulțumită va notifica celeilalte Părți intenția sa de a acționa în instanță 

astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 

6.7.3. Litigii 

O dispută care face obiectul unei înștiințări de nemulțumire va putea fi dedusă spre 

soluționare astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
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PARTEA II 

Secțiunea “Condiții Specifice” 
 

 

1. DEFINIȚII 

  

1.1. Servicii - asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier in cadrul Proiectului 

’’Regenerarea spatiului urban zona oraselul copiilor” in Municipiul Slobozia Cod SMIS 

129160, orice activități conexe necesare conform caietului de sarcini şi 

Rezultatul/Rezultatele acestora care vor fi prestate de către Prestator în baza 

Contractului de Servicii, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de 

Prestator în cadrul sau în legătură cu acest Contract. 

 

2. DISPOZIȚII GENERALE 

2.1.1. Comunicarea între Părți 

2.1.1.

(a) 

Orice comunicare scrisă în legătură cu acest Contract între Achizitor si Prestator 

trebuie transmisă prin poștă (cu confirmare de primire), fax (cu confirmare de primire), 

depusă direct la destinatar (cu dovada depunerii) sau prin Mijloace electronice de 

comunicare în cadrul Contractului (în măsura în care se poate confirma transmiterea și 

recepția), la datele de contact menționate în clauza următoare. 

 

2.1.1.

(b) 

Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru Achizitor:          MUNICIPIUL SLOBOZIA  

Adresa:  Strada Episcopiei, nr. 1 , Sector: -, Judet: Ialomita; Localitate: 

Slobozia; Cod Postal: 920023 
Telefon:                          +40 243231401 

E-mail:                            office@municipiulslobozia.ro 

 

Pentru Prestator: [Prestator] 

Adresă: [adresa] 

Telefon: [număr telefon] 

E-mail: [adresă electronică] 

Persoană de contact: [numele și prenumele persoanei de contact] 

Funcția: [funcția persoanei de contact] 

 

2.1.1.

(c) 

Orice instrucțiuni și ordine orale vor fi confirmate în scris, sub sancțiunea neluării 

în considerare 

2.2. Începerea și modificarea Contractului precum și dispoziții conexe 

2.2.1. Intrarea în vigoare a Contractului 

2.2.1. Prezentul contract de achiziţie publică se încheie sub clauza suspensivă, potrivit 

căreia încheierea contractului este condiţionată de atribuirea contractului de servicii de 

proiectare, asistenta tehnica si lucrari de constructii, furnizare si instalare, finanțat prin 

Proiect si alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinaţie, semnarea contractului 

facându-se cu respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele 

care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanțele publice. 

Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către ambele părţi 

şi operează valabil intre părţi de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea 

convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
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2.2.2. Începerea Contractului 

2.2.2.  Prestarea Serviciilor va demara după emiterea de către Achizitor a unui Ordin de 

Începere, prin care va comunica Prestatorului data de început a Contractului. 

 

2.2.3. Modificări ale Contractului 

2.2.3.

a 

Modificările nesubstanțiale care ar putea determina modificări ale Contractului fără 

reluarea achizitiei directe, sunt: 

i. Modificarea termenelor de predare a Rezultatelor ca urmare a 

întâlnirilor/ședințelor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor Achizitorului privind 

corectarea Neconformităților, 

ii. Modificarea termenelor de predare a Rezultatelor ca urmare a unor acțiuni sau 

inacțiuni a unui factor interesat în legătură cu activitățile din cadrul Contractului, 

Rezultatele parțiale sau finale ale activității, în condițiile în care, atât Achizitorul, cât și 

Ofertantul devenit Prestator au planificat, în limite rezonabile și conform prevederilor 

legale aplicabile, resurse de timp, materiale și umane pentru gestionarea relației cu 

factorul interesat; 

iii. Inlocuirea Personalului implicat în Contract; 

iv. Cerințe determinate de mediul in care se realizează activitățile în cadrul 

Contractului, ca de exemplu cercetare arheologică. 

  

Orice notificare/instrucțiune/dispoziție referitoare la modificări ale Contractului 

trebuie justificată prin referire la conținutul documentelor Contractului acceptate. 

 

Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 

și ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului Contract și fără a afecta 

caracterul general al prezentului Contract prin acordul Părților, respectiv prin Act 

Adițional: 

i. modificarea duratei Contractului 

ii. modificarea prețului Contractului 

iii. modificarea personalului 

iv. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți, 

v. revizuirea Prețului Contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de 

vedere economic, așa cum este precizat la clauza 5.3 – Revizuirea prețurilor, 

vi. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare 

şi băncilor prin care se efectuează plățile, 

vii. schimbări la nivelul Legii, regulamente CE, reglementări, standarde 

comunicate prin intermediul Caietului de sarcini 

viii. solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de 

entități/autorități cu atribuții în legătură cu Serviciile care fac obiectul Contractului, 

respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau 

altele asemenea, în plus față de cele solicitate prin legislația în vigoare la data depunerii 

Ofertei, 

ix. drepturile și obligațiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de 

către un alt operator economic  ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege. 

Pentru a nu altera rezultatul achizitiei directe aferente prezentului Contract, 

eventuale modificări ale elementelor mai sus menționate, pe parcursul derulării 

Contractului, nu vor conduce la modificarea prețului contractului. 
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2.2.3. 

b 

Modificările nesubstanțiale se vor efectua pe baza unei decizii a Achizitorului, 

transmisă Prestatorului cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în efectivitate. 

În cazul în care modificarea nesubstanțială este propusă de Prestator, acesta va 

solicita Achizitorului aprobarea modificării cu cel puțin 30 de zile înainte. Achizitorul va 

transmite o decizie de aprobare sau respingere a modificării în termen de 15 zile de la 

primirea unei propuneri. 

În cazul modificărilor care impun încheierea unui act adițional, Partea care propune 

modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 

modificare a Contractului cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care se consideră 

că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. 

2.2.4. Modificarea Contractului prin revizuire 

2.2.4. 

(a) 

Situații care ar putea determina modificări ale Contractului sub forma revizuirii:  

- necesitatea completării Rezultatelor activității Prestatorului la solicitarea 

expresă a Achizitorului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a Rezultatelor 

finale și intermediare, ca urmare a unor cereri exprese a factorilor interesați ce au 

legătură cu activitățile din Contract, indiferent dacă acești factori interesați au fost incluși 

în documentele achiziției (Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnică) sau dacă implicarea 

acestora în activitățile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii 

mediului extern în care se realizează activitățile din Contract. 

- Rezilierea contractului de lucrări. 

2.3. Cesiunea 

2.3.(a Prestatorul nu poate cesiona total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract. 

Cesionarea de către Prestator a oricărei obligații asumate prin Contract va fi considerată 

nulă și nu va produce niciun efect. 

 Prestatorul poate cesiona doar creanțele reprezentând sume de bani izvorâte din 

prezentul Contract doar cu acordul prealabil, în scris, al Achizitorului. Cesiunea 

creanțelor de către Prestator nu îl exonerează de răspunderea pentru modul în care și-a 

îndeplinit obligațiile contractuale. 

 Cesiunea creanțelor de către Prestator, fără acordul prealabil al Achizitorului, dă 

dreptul acestuia din urmă de a efectua în continuare plățile către Prestator, cu consecința 

liberării de datorie, chiar în situația notificării cesiunii de către cesionar/cedent. 

2.3.(b Prestatorul va notifica Achizitorul cu privire la intenția de reorganizare (fuziune sau 

divizare), comunicând documente relevante (ex: proiect de fuziune/divizare, etc), în 

termen de 10 zile de la demararea procedurii de reorganizare. 

 În termen de 30 de zile de la data notificării cu privire la derularea procedurii de 

reorganizare sau de la data la care ia la cunoștință despre reorganizare, în eventualitatea 

în care Prestatorul omite să notifice Achizitorul, acesta din urmă: 

- va comunica acordul său de a continua Contractul cu entitatea care va avea 

calitatea de Prestator, în urma reorganizării, 

- va comunica intenția de a denunța unilateral Contractul, cu decontarea serviciilor 

recepționate și neachitate la data încetării Contractului. 

2.4. Subcontractarea 

2.4.(c Prestatorul are obligația de a prezenta, la semnarea Contractului, toate contractele 

încheiate cu subcontractanții nominalizați la ofertă, care se constituie anexe la 

prezentul Contract (Anexa nr. [nr. anexă] – Lista Subcontractanților și contractele de 

subcontractare). 

2.4.(d Atunci când dorește înlocuirea unui Subcontractor sau introducerea unui nou 

Subcontractor, Prestatorul va notifica și va comunica acestuia următoarele documente: 
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- declarație din partea Subcontractorului privind neîncadrarea acestuia în 

motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, 

- contractul de subcontractare 

- informații relevante privind capacitatea Subcontractorului propus de a derula 

partea/părțile din Contract care se subcontractează 

- informații privind resursele de care Subcontractorul dispune și pe care le va 

aloca pentru derularea părții/părților din Contract care se subcontractează. 

Inlocuirea unui Subcontractor sau introducerea unui nou Subcontractor se va 

face cu respectarea prevederilor art. 151-161 din HG 395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului în termen de 30 (treizeci) de zile 

de la data primirii notificării 

2.4.(e Orice schimbare a Subcontractorului fără aprobarea prealabilă în scris a 

Achizitorului sau orice încredințare a Serviciilor de către Subcontractor către terțe părți 

va fi considerată o încălcare a Contractului, situație în care Achizitorul are drept de 

opțiune între rezilierea unilaterală a Contractului sau obligarea Prestatorului la plata 

unei penalități în cuantum de 20% din valoarea contractului de subcontractare. 

2.4.(f În cazul în care un Subcontractor și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 

218 din Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este 

valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

i. această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit 

ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta. 

ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și 

specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către 

Subcontractor și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos: 

1. pentru fiecare Rezultat/activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă 

la Contract, astfel cum a fost încheiat între Prestator și Achizitor – partea din 

Rezultat/activitate sau Rezultatul/activitatea realizat/realizată de Subcontractor astfel 

cum va fi specificată în factura prezentată la plată, 

2. modalitatea concretă de certificare a Rezultatului/activității de către Prestator 

pentru Rezultatul obținut de Subcontractor/activitatea realizată de Subcontractor 

înainte de prezentarea facturii de către Prestator Achizitorului, 

3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare 

Rezultatului/activității care este în sarcina Subcontractorului, prin raportare la 

condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Prestator pentru Achizitor, așa 

cum sunt acestea detaliate în Contract, 

4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

5. precizează faptul că la momentul certificării Rezultatului, va opera de drept , 

către Subcontractor, cesiunea creanței deținute de Prestator împotriva Achizitorului ca 

urmare a predării Rezultatului. Cesiunea va avea loc în limita sumelor datorate 

Subcontractului de către Prestator.  

6. precizează contul bancar al Subcontractorului. 

2.5. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

2.5.(a Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 (cinci) ani 

de la încetarea Contractului.  

Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind 

divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități 

publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.)  

2.5.(b Prestatorul va putea administra datele cu caracter personal, exclusiv în scopul 

derulării Contractului și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.  
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3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3.1. Obligațiile Achizitorului 

3.1.1. Obligații privind asistența acordată Prestatorului 

 Achizitorul va acorda Prestatorului următoarele facilități:  

 punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru 

obținerea rezultatelor așteptate,  

Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului, copii ale următoarelor documente: 

o DALI realizat pentru obtinerea finantarii (piese scrise si desenate, devizul 

proiectului) 

o Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu Anteprenorul 

o Un exemplar din documentaţia tehnică realizata in cadrul contractului de proiectare 

si execuţie  

o Contractul de finanțare, împreună cu Anexele și Actele Adiționale 

Prestatorul are responsabilitatea de a solicita, într-un termen rezonabil, documente 

și date clare, precizând data la care este nevoie de aceste informații, astfel ca Proiectul 

să poată continua conform calendarului stabilit.   

 Informațiile și datele colectate în cadrul acestui Proiect pot fi oferite spre 

publicare doar cu acordul scris al Achizitorului, cum ar fi: date de intrare, raportări, 

situații specifice;  

 desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit 

Prestatorului;  

 asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 

Contractului.  

 Acces la sălile de ședințe, pentru discuții, ședințele de progres cu Executantul și 

alte scopuri legate de activitățile din cadrul contractului de servicii. 

 

3.1.2. Obligații privind recepționarea Serviciilor 

 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  

 Predarea Rezultatelor se face pe bază de proces-verbal de predare din punct de 

vedere cantitativ și calitativ al livrabilelor. 

 Achizitorul va aproba Rezultatele înaintate de către Prestator, certificând faptul ca 

acestea sunt conforme cu termenii Contractului. Totuși, Prestatorul va rămâne 

responsabil pentru calitatea serviciilor sale, indiferent de situație. 

 În termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, toate rapoartele  vor fi 

transmise intr-un  exemplar în format electronic (email), împreună cu adresa de înaintare 

semnată de Prestator. Forma listata a rapoartelor se va transmite doar daca Achizitorul 

le aproba cu Proces verbal de Recepţie.  

Rapoartele vor conține o pagină de titlu cu următoarele informații: denumirea 

proiectului, codul SMIS, denumirea contractului de servicii, titlul raportului, data 

întocmirii, perioada de raportare, numele și adresa Prestatorului. 

Achizitorul, în termen de 5  zile lucrătoare de la data înregistrării adresei de înaintare 

a rapoartelor și a celorlalte documente descriptive/doveditoare ale serviciilor  la 

registratură, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea 

motivelor în cazul respingerii rapoartelor/documentelor sau solicitării unor modificări.  
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Daca va aproba, Achizitorul va instiinta Prestatorul ca este de acord sa semneze 

Proces verbal de Recepţie, caz in care acesta din urma se va transmite versiunea listata 

a rapoartelor. 

În situația în care un Raport este respins condiționat sau se solicită de către Achizitor 

operarea unor revizuiri/modificări de către Prestator, după caz, se va agrea cu Prestatorul 

o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. Prestatorul are obligația de a trimite 

documentele modificate în teremenul agreat, care nu poate depăși 3 zile, urmând să 

primească decizia finală cu privire la documentele revizuite.  

Daca Achizitorul nu transmite în interiorul termenului de notificare niciun 

comentariu cu privire la documentele sau rapoartele primite, acestea se consideră 

aprobate tacit. 

Un raport este respins dacă prestatorul nu transmite în termenul agreat varianta 

finală, respectiv varianta revizuită, caz în care se calculează penalități de întârziere. 

 

3.1.3. Obligații privind plățile 

3.1.3.

(a) 

Plățile se vor calcula proporțional cu valoarea certificatelor de plată incheiate de 

Prestator și sunt condiționate de aprobarea de către Autoritatea Contractantă a 

rapoartelor scadente în perioada respectiva. 

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmează:  

a) 90% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derulării contractului de 

execuție,   proporțional cu stadiul fizic realizat, respectiv situații de lucrări confirmate 

și va fi conditionată de aprobarea rapoartelor dirigintelui de santier pe specialități. 

b) 10% din valoarea contractului se va achita după încheierea procesului verbal de 

recepție finală, după aprobarea Raportului Final. 

Preţul prezentului contract nu se modifică în funcţie de valoarea finală a 

contractului de lucrări. 

În acestă situație se actualizează doar ponderile/procentele plăților efectuate. 

Prestatorul va emite facturile după aprobarea de către Autoritatea Contractantă, a 

rapoartelor de progres, iar pentru plata finala va emite factura dupa aprobarea 

Raportului final. 

Facturile vor fi însoţite de rapoartele de progres aferente perioadei de raportare, 

aprobate, respectiv a raportului final pentru a justifica sumele facturate.  

Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator, în termen de 30 zile 

calendaristice de la înregistrarea facturii  la sediul Autorității Contractante, în 

conformitate cu prevederile art. 6 lit.c) din  Legea 72/2013. 

 

3.1.3.

(b) 

În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 

3.1.3.a) rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a 

BNR plus 8 puncte procentuale. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima 

zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru. Dobânda penalizatoare 

pentru plata cu întârziere  curge de la termenul stipulat la art. 3.1.3.a). 

-Prestatorul poate pretinde daune –interese pentru toate cheltuielile făcute pentru 

recuperarea creanţei, în condiţiile neexecutării la timp a obligaţiei de plată de către 

achizitor. 

3.1.3.

(c) 

În cazul intenției de suspendare a serviciilor de către Prestator, termenul stabilit 

pentru remedierea situației și efectuarea plății este de minimum 30 de zile. 

 

3.2. Obligațiile Prestatorului 

3.2.1. Obligații generale 
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3.2.1. Următoarele obligații contractuale sunt considerate Obligații esențiale în prezentul 

Contract: 

a. începerea furnizării Serviciilor în cadrul Contractului în termenul stabilit prin 

ordin de începere; 

b. Punerea în aplicare de către Prestator a documentelor Contractului (ca de 

exemplu, dar fără a se limita la: ordin de începere); 

c. Depunerea și/sau prelungirea și/sau întregirea garanțiilor constituite de 

Prestator, 

d. Întocmirea și/sau prelungirea asigurărilor contractuale; 

e. Asigurarea continuă a Personalului necesar care să îndeplinească cerințele 

menționate în Documentele Contractului. 

3.2.2. Obligații privind prestarea Serviciilor 

3.2.2.

(a) 

Când Prestatorul apreciază că dispozițiile (ordinele și/sau instrucțiunile) 

Achizitorului nu corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul în 

termen de 5 (cinci) zile de la data primirii dispoziției, sub sancțiunea decăderii din 

termen. 

3.2.2.

(b) 

Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalități pe zi de întârziere in 

cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a contractului, calculata de la data consemnata 

in notificarea Achizitorului. 

3.2.3. Personalul Prestatorului care prestează Serviciile: înlocuire, aprobare, 

deplasare/delegare, orar/program 

3.2.3.

(a) 

Prestatorul va înainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea 

Personalului în termen de maximum 10 (zece) zile de la data de începere a 

Contractului. 

3.2.3.

(b) 

Modificarea personalului cheie (experti principali) va fi considerată o modificare 

a contractului și se va face pe baza unui Act Adițional la Contract. 

Modificarea personalului non-cheie (experti secundari) nu va fi considerată o 

modificare a Contractului și va opera doar pe baza unei notificări din partea 

Contractatului și acceptarea din partea Achizitorului. Notificarea Contractului va fi 

însoțită de prezentarea documentelor din care să reiasă dreptul de practica sau 

experiența necesara prestării serviciilor pentru a caror implementare va fi implicat. 

3.2.3.

(c) 

Achizitorului va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal în 

termen de 5 (cinci) zile. 

3.2.3.

(d) 

Componența echipei de proiect nu va putea fi schimbată de Prestator decât cu 

aprobarea Autorității Contractante. Schimbarea unui membru al echipei va putea fi 

solicitată de către Prestator numai în baza unor motive întemeiate. Inlocuirea sa face 

in baza acelorasi criterii de calificare solicitate expertului propus pentru inlocuire. 

Autoritatea Contractantă va putea solicita schimbarea unei persoane din echipa 

Prestatorului în cazul unor performanțe reduse obținute în mod repetat de acea resursă 

sau poate solicita Prestatorului alocare unor resurse suplimentare pentru desfășurarea 

activităților din cadrul contractului.  

Modificarea personalului va fi considerată o modificare a contractului și se va face 

pe baza unui Act Adițional la Contract. 

3.2.3.

(e) 

Achizitorul poate pretinde solicita daune/despăgubiri Prestatorului în cuantum 

egal cu prejudiciul suferit. 

3.2.3.

(f) 

Achizitorul poate solicita Prestatorului ca, în termen de maximum 10 (zece) zile 

de la notificarea transmisa să desemneze un expert temporar pentru prestarea 

Serviciilor, până la implicarea/numirea noului membru al Personalului-cheie. 

3.2.4. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere 
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 În cazul în care din culpa Prestatorului, Beneficiarul suferă prejudicii chiar dacă 

acestea sunt ulterioare recepţiei serviciilor  care fac obiectul prezentului contract, 

Prestatorul se obligă să suporte în totalitate sumele aferente acestor prejudicii. 

3.2.5. Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către 

Prestator 

3.2.5.

(a) 

Obligațiile Prestatorului sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare. 

3.2.5.

(b) 

În termen de 5 zile de la semnarea Contractului, Prestatorul va furniza dovezi ale 

încheierii poliței/polițelor de asigurare și ale plăților periodice ale primelor de asigurare 

fără întârziere, oricând i se va solicita de către Achizitor, acoperitoare pentru: 

1. răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al 

salariaților, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

2. răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori 

Achizitorului, ori salariaților ori agenților Achizitorului, ca urmare a executării 

Contractului; 

3. decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a 

unei accidentări fizice în legătură cu Contractul; 

4. risc profesional. 

3.2.6.

(a) 

Prestatorul se va asigura că întreg personalul implicat în derularea Contractului, 

respectă legislația în vigoare privind securitatea în muncă. 

3.2.6.

(b) 

Prestatorul va încheia cu o societate de asigurări autorizată conform normelor 

europene o poliță de Asigurare de Răspundere Civilă Profesională în valoare de cel 

puțin valoarea Contractului. Această asigurare va avea o valabilitate cel puțin egală cu 

durata Contractului.  

3.2.6.

(c) 

Prestatorul va furniza polițele de asigurare în termen de 15 zile de la semnarea 

Contractului de către ambele părți. 

De asemenea, Prestatorul va furniza dovezi ale menținerii poliței/polițelor de 

asigurare, oricând i se va solicita de către Achizitor. 

3.2.6.

(d) 

Polița de Asigurare de Răspundere Civilă Profesională va acoperi serviciile care 

fac obiectul prezentului contract,  va avea o valoare de cel puțin egala cu valoarea 

Contractului și o valabilitate cel puțin egală cu durata Contractului. 

3.2.6.

(e) 

Polița de asigurare trebuie să precizeze, în mod explicit, cel puțin următoarele 

elemente:  

i. denumirea Achizitorului 

ii. Contractul asigurat 

iii. asiguratorii 

iv. perioada asigurată 

v. numărul de identificare al poliței de asigurare 

vi. tipul de asigurare/felul asigurării 

vii. modul de declarare a daunelor (pe baza datei cererii de 

despăgubire/datei producerii evenimentului) 

viii. limitele, sublimitele 

ix. asigurații, coasigurații sau părțile asigurate suplimentar (toți Subcontractanții 

Prestatorului) 

3.2.7. Drepturi de proprietate intelectuală 

 Nerespectarea, de către Prestator/Subcontractanții acestuia, a obligațiilor 

menționate la clauzele (a) – (c), dă dreptul Achizitorului la daune-interese în cuantum 

egal cu prejudiciul suferit. 

3.2.8. Obligații în legătură cu calitatea Serviciilor 
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 Contravaloarea remedierii este suportată de Prestator, pe baza documentelor 

prezentate de Achizitor prin care justifică cheltuielilor suportate în scopul remedierii 

Neconformității.   

3.2.9. Obligații privind raportarea și facturarea 

 Prestatorul va emite facturile după semnarea Proceselor verbale de recepție a 

rapoartelor de progres, iar pentru plata finala va emite factura dupa aprobarea 

Raportului final. 

 

Facturile vor fi însoţite de procese verbale de receptie a rapoartelor de progres 

aferente perioadei de raportare , respectiv a raportului final pentru a justifica sumele 

facturate.  

 

Toate facturile trebuie însoțite de aprobarea Achizitorului pentru Rezultatele 

facturate și care acoperă toată perioada de facturare. În cazul neaprobării întemeiate a 

Rezultatelor, Prestatorul nu va fi plătit pentru refacerea acestora, cu excepția cazurilor 

în care au fost prevăzute de la început mai multe faze de întocmire și depunere a acestor 

rapoarte. 

 

După o notificare prealabilă, Achizitorul poate refuza orice parte din suma 

facturată în cazul in care respectiva parte din suma facturată nu este conformă cu 

documentele aprobate cu privire la serviciile prestate. Termenul de 30 de zile pentru 

efectuarea plații va începe sa curgă de la data la care o factură întocmită în mod corect 

este primită de către Achizitor. Achizitorul nu are dreptul de a refuza în mod nejustificat 

plata oricărei sume din factura. 

 

4. DERULAREA ŞI MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

 Raportarea și aprobarea Serviciilor prestate și furnizate 

 Aprobarea de către Achizitor a Rezultatelor se face conform art. 3.1.2. 

 

5. PLĂȚI CONTRACTUALE 

5.1. Facturare și plăți în cadrul Contractului 

 Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în 

vigoare 

 

5.2. Moneda utilizată în cadrul Contractului 

5.2.(a Moneda în care se face facturarea este: LEU 

5.2.(b Moneda în care se efectuează plata este: LEU 

 

5.4. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

 Prestatorul se obligă să constituie şi să depună la sediul Primariei Municipiului 

Slobozia în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele 

părți, garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ....................... lei , 

reprezentând o cotă de 10% din prețul contractului, exclusiv TVA, pentru întreaga 

perioadă de derulare a acestuia. 

Garanția de bună execuție se constituie de către Prestator în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

contractului. 

Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite 

de Achizitor în executarea prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din 
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motive imputabile Prestatorului, precum şi în cazul prejudiciilor produse din vina 

Prestatorului în executarea Serviciilor prevăzute în Contract ori în alte situații 

prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decât 

cuantumul Garanției de bună execuție, Prestatorul este obligat să despăgubească 

Achizitorul integral şi întocmai. 

Modalități de constituire: printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii 

de o instituție de credit ori de o societate de asigurări, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) 

din HG nr. 395/2016 aplicând-se corespunzător; virament bancar în contul 

RO56TREZ3915006XXX000125 deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod 

fiscal: 4365352; numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei);Modalitatea de 

constituire se comunică Achizitorului după transmiterea către Prestator a comunicării 

privind atribuirea contractului și oricum înainte de semnarea prezentului contract. 

Garanția trebuie să fie irevocabilă. Garanția de bună execuție trebuie să prevadă 

că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, 

pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului. 

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în 

limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 

unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica 

acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 

Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de 

la data emiterii Raportului final, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

Raportul final va fi depus cu maxim 10 zile lucratoare inainte de finalizarea duratei 

contractului. 

În cazul în care Prestatorul nu depune garanția de bună execuție în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării Contractului de către ambele părți Contractante, 

Achizitorul are dreptul să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fără nicio alta 

formalitate prealabilă de punere în întârziere, fără necesitatea unei alte formalități şi 

fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

In situația în care pe perioada derulării Contractului este executată Garanția de 

bună execuție parțial sau în întregime, Prestatorul are obligația ca în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data executării acesteia să reîntregească valoarea sa, 

în caz contrar Achizitorul este îndreptățit să rezilieze Contractul de plin drept, printr-

o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități şi fără 

intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, 

pentru orice motiv (inclusiv forța majoră), Prestatorul are obligația de a prelungi 

valabilitatea Garanției de bună execuție, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitarea 

Achizitorului, în caz contrar achizitorul fiind îndreptățit să rezilieze Contractul de plin 

drept, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără necesitatea unei alte 

formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

5.5. Întârzieri în efectuarea plăților 

 Pentru întârzieri în efectuarea plăților, Achizitorul va datora penalitățile prevăzute 

la art. 3.1.3 (b) 

 

6. DISPOZIȚII FINALE 

6.1. Încălcarea prevederilor contractuale 

 În cazul în care una dintre Părți încalcă una sau mai multe prevederi contractuale, 

vor fi aplicate penalitățile prevăzute la art. 3.1.3 (b), art. 3.2.2. (b) si 3.2.8 

6.2. Suspendarea Contractului 
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6.2.(a Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de suspendare a 

serviciilor, va fi emis de către Achizitor și comunicat Prestatorului cu cel puțin 15 zile 

înainte de data la care Achizitorul va suspenda Contractul. 

Dacă în perioada de timp cuprinsă între data primirii Ordinului de suspendare și 

data la care va opera suspendarea, Prestatorul remediază toate erorile, neregulile sau 

fraudele, care au cauzat suspendarea, Ordinul de suspendare nu va produce efecte. 

6.3. Forța majoră 

6.3.(a Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte Părți, 

în scris, în maximum 30 (treizeci) zile de la apariție. 

6.3.(b Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte Părți 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

6.3.(c Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare 

parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. 

6.4. Încetarea Contractului 

6.4.(a Contractul va înceta de drept în următoarele condiții 

i. executarea corespunzătoare și integrală a obligațiilor conform dispozițiilor 

prezentului Contract, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 

ii. acordul de voință al Părților, 

iii. imposibilitatea fortuită de executare, 

iv. denunțarea unilaterală a contractului de către Achizitor în una din următoarele 

situații: 

a. Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile 

care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167; 

b. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere 

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. 

6.4.(b Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o 

notificare scrisă adresată Prestatorului, în termen de 15 zile de la transmiterea notificării. 

v. Pentru a decide cu privire la rezilierea Contractului, Achizitorul va solicita 

Prestatorului în insolvență, orice documente consideră necesare (ex: documente 

contabile, contracte cu creditorii, declarații de la creditori/administratori/asociați/etc), pe 

baza cărora ar putea concluziona că acesta are capacitatea de a executa Contractul de 

achiziție publică de Servicii. 

6.4.(c Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți 

această intenție precum și motivele invocate pentru reziliere cu cel puțin 15 zile înainte 

de data rezilierii.  

Dacă în perioada de timp cuprinsă între data primirii notificării de reziliere și data 

la care va opera rezilierea, Partea notificată remediază motivele invocate de Partea 

notificatoare, notificarea de reziliere nu va produce efecte. 

6.4.(d Ulterior încetării Contractului, Achizitorul poate sa finalizeze el însăși Serviciile pe 

cheltuiala Prestatorului. 

De îndată ce va fi posibil după momentul încetării contractului, Achizitorul va 

certifica valoarea Serviciilor si toate sumele cuvenite Prestatorului la data încetării. 

Achizitorul nu va fi obligat să mai efectueze plați către Prestator până la finalizarea 

Serviciilor, moment la care Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator 

costurile suplimentare, dacă există, pentru finalizarea Serviciilor, sau va plăti 

Achizitorului orice sumă scadentă datorata. 

6.5. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 

 Dacă Forța majoră şi consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 

6 luni, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. 
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6.6. Limba Contractului 

 Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba română  

6.7. Legea aplicabilă 

 Legea aplicabilă prezentului Contract, este Legea română 

6.8 Litigii 

 O dispută care face obiectul unei înștiințări de nemulțumire va putea fi dedusă spre 

soluționare instanțelor de drept comun competente 

Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea tratativelor, Părțile nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 

 

 

 

Achizitor                                                                            Prestator 
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