
CONTRACT DE SERVICII
nr. 0 e  8 9 $  /

Servicii de auditare financiara pentru proiectul 
„Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” , cod SMIS 128393

Preambul
în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a H.G. nr. 395/02.06.2016-Norme 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care se 
completează cu normele din Codul Civil, urmare a Referatului de necesitate nr. 56916/02.06.2021, s-a 
încheiat prezentul contract de prestări servicii,

între

1. Părţile contractante
UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, str. Episcopiei nr. 

1, cod poştal 920023, e-mail: office@,municipiulslobozia.ro, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 
0243/212149, cod fiscal 4365352, cont trezorerie nr R026TREZ24A705000580202X deschis la 
Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentată prin dl Soare Dragos, având funcţia de Primar, în 
calitate de Achizitor,

Şi
S.C. Emlaracons Audit Expert S.R.L. cu sediul in localitatea Brăila, b-dul. Independenţei, nr. 

204, judeţul Brăila, tel./fax 0748817441, email emlaraconsaudit@yahoo.com, cod fiscal 27863496 , nr. 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Braila J09/671/2010, cont nr. 
R021TREZ1515069XXX008120, deschis la Trezoreria Brăila, reprezentata prin d-na. Economu Maria 
Magdalena, având funcţia de Administrator/Reprezentant legal, in calitate de Prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii
2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
b) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului 

administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Prestator, care are ca obiect prestarea de servicii;
c) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;
d) Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e) Servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
f) Durata contractului -  limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data 

încheierii până la recepţia finală);
g) Garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către Prestator în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
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h) Daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, 
pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a 
obligaţiilor contractuale;

i) Penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care 
partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de 
neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale;

j) Proiect - proiectul ’’Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” , Cod SMIS 
128393

k) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică 
şi care prestează, execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei 
ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa 
contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

l) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă 
îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale 
activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, declarate sau nu, blocade, insurecţii, 
revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, 
explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar 
putea fi evitate prin luarea cu diligentă a măsurilor corespunzătoare ;

m) zi - zi calendaristică, an - 365 de zile. Termenul „zi”  ori „zile” sau orice referire la zile 
reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.
3.3 - In prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 

contrare, cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice organizaţie 
având capacitate juridică.

3.4 - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 
subsecvente prin care acestea sunt modificate.

CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de auditare financiară pentru proiectul 

„Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” , cod SMIS 128393, la un nivel calitativ 
superior şi în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform caietului de sarcini şi a 
propunerii tehnice prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile legale şi cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
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5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, conform propunerii financiare, este de 

30.000,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 0,00 lei (societatea nu este plătitoare de TVA).
5.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru serviciile prestate şi 

recepţionate, în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5.3. - Preţul contractului este ferm, exprimat în lei şi nu se ajustează.
6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către ambele părţi si operează 

valabil intre parti de la data intrării sale in vigoare si pana la epuizarea convenţionala sau legala a oricărui 
efect pe care il produce.

6.2 - (1) Durata de prestare a serviciilor de audit financiar pentru proiectul „Modernizarea 
transportului public din Municipiul Slobozia” , cod SMIS 128393, este de la semnarea contractului de 
prestări servicii şi până la finalizarea perioadei de implementare a contractului de finanţare, respectiv 
data de 30.10.2022.

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar este de la data înscrisă în ordinul de începere 
aferent fiecărei subactivităţi, conform caietului de sarcini.

- Termenul de prestare pentru realizarea raportului de audit la inceput de auditare financiara va fi 
de 10 zile calendaristice de la data înscrisă in ordinul de începere, transmis de către achizitor pentru 
elaborarea raportului.

- Termenul de prestare pentru realizarea rapoartelor aferente cererilor de plata/rambursare, 
trimestriale de audit financiar va fi de 10 zile calendaristice înainte de depunerea cererii de plata/ 
rambursare.

- Termenul de prestare pentru raportul final de auditare financiara va fi de 10 zile calendaristice 
înainte de depunerea cererii de rambursare finale.

6.3. - Prestatorul se obligă să ofere suport achizitorului până la data obţinerii rambursării sumelor 
solicitate prin Cererile de rambursare, chiar dacă această perioadă o depăşeşte pe cea de implementare 
a proiectului.

6.4. - In cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului ’’Modernizarea transportului public 
din Municipiul Slobozia” , Cod SMIS 128393, părţile vor conveni prelungirea în mod corespunzător a 
duratei contractului de servicii fără a modifica preţul contractului.

6. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele parti.

7. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
e) acordul de asociere, dacă este cazul;
f) acordul de subcontractare, după caz;
g) angajamentul ferm de susţinere al terţului susţinător, după caz;
h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
i) acte adiţionale daca este cazul;
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8.2 - Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate ca documente 
care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract si fac parte integranta din 
acesta. In cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în 

caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract, prin prestarea serviciilor de auditare financiară 
pentru proiectul/obiectivul de investiţii: „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” , 
cod SMIS 128393.

(2) Prestatorul va trebui să întocmească şi să depună rapoartele, atât în format electronic, cât şi 
imprimate pe hârtie, în limba română. Se vor depune 2 exemplare pe hârtie + 1 exemplar în format 
electronic (CD/DVD) din fiecare raport.

Fiecare raport de audit va fi însoţit de procesele verbale de predare primire al serviciilor de audit al 
proiectului şi de Declaraţia pe propria răspundere a auditorului, valabilă la data respectivă, din care să 
rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

(3) Prestatorul va presta serviciile prin auditor financiar, în conformitate cu:
- Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS") „Angajamente pentru realizarea 

procedurilor agreate privind informaţiile financiare” emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR;
- Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa 

nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management solicită ca 
auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic.

- Ghidul Solicitantului POR 2016/6/6.1/1 precum şi prin respectarea Notei privind instrucţiuni 
şi termeni de referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de audit a AM POR.

9.2 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini.
(2) Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a fi terminată 

într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele 

asumate prin prezentul contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care 
nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele asumate, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

(4) In afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor, orice întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalităţi de întârziere.

9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.4 - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utili
zate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5 - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte 

asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care
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necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor.

9.6 - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în termenul 
indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale 
contractuale.

9.7 - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum acestea 
ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.

9.8 - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după 
încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească aplicabilă.

9.9 - Codul de conduită al prestatorului:
(1) Prestatorul are obligaţia de a acţiona în orice circumstanţă cu obiectivitate şi imparţialitate, ca 

un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei 
sale, precum şi cu discreţia necesară. în special, prestatorul se va abţine de la a face orice declaraţii 
publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în 
acest sens, în scris, a achizitorului, precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu 
obligaţiile asumate faţă de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul 
în orice fel, fără asentimentul scris al acestuia, obţinut în prealabil, şi va face acest lucru cunoscut terţilor 
ori de câte ori este cazul.

(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislaţiei româneşti 
relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependenţii acestora respectă şi se 
conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele esenţiale de 
muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocieri colective, eliminarea muncii forţate 
şi a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor.

(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta drepturile 
omului şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicilor politice, 
culturale şi religioase din România.

(4) In cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenţii sau 
dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure 
vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a face 
sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract 
sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de 
daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câştigate de 
prestator în baza acestui contract.

(5) Plăţile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă singurul 
venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obţină în legătură cu acest contract. Nici 
prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocaţie, plată indirectă sau 
orice alt venit/beneflciu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest 
contract.

(6) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratuităţi sau comision 
în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.

9.10. - (1) In realizarea obiectului contractului, prestatorul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile, 
activităţile şi obligaţiile prevăzute în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.

In cazul în care vor apărea cereri de rambursare aferente cererilor de plată, în plus faţă de graficul 
de rambursare previzionat, prestatorul le va audita fără a genera costuri suplimentare.
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9.11. - (1) Prestatorul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM/OI sau de alte structuri cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, după caz.

(2) în cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului 
“Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” , cod SMIS 128393, de către AM/OI 
precum şi Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau oricare alt 
organism abilitat şi/ sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, prestatorul se va 
prezenta la aceste vizite/ verificări/ controale/ audituri şi va oferi suport achizitorului la cererea expresă 
a acestuia.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

recepţionate.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 6, serviciile prestate în termenul 

convenit.
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu prevederile clauzei

11.

11. Modalităţi de plată
11.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice de la înregistrarea facturilor la sediul autorităţii contractante, conform art. 6 alin. 1 lit. a) 
din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată 
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 
contractante.

11.2 - Plata serviciilor se va face după recepţia realizată la finalizarea fiecărei activităţi prevăzute 
în caietul de sarcini, respectiv după recepţia fiecărui Raport de audit. Prestatorul va emite factura după 
semnarea Procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate. Factura pentru Raportul final se va emite 
înainte de finalizarea perioadei de implementare a proiectului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
termenul de predare a Cererii de plată/rambursare finale la OI.

Raportul final de auditare financiară va include cererea de rambursare finală în draft (deoarece în 
aceasta trebuie auditate toate cheltuielile din proiect în perioada de implementare, inclusiv plata finală 
a serviciilor de auditare financiară).

11.3 - Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
11.4 - Achizitorul poate efectua plaţi către subcontractanti in condiţiile prevederilor legale in 

vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu isi îndeplineşte, isi îndeplineşte cu 

întârziere sau necorespunzator obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
percepe penalităţi de 0,1% din valoarea obligaţiilor neîndeplinite în perioada de raportare, de la data 
constatării îndeplinite cu întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor sau, după caz, până la data rezilierii contractului.

6



12.2 -In cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile în termenul convenit, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3 - Suma prevăzută la art.12.2 este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri 
de executare silită.

12-4 - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract.

12.5. - în cazul în care din culpa Prestatorului, Beneficiarul suferă prejudicii (corecţii financiare ale 
proiectului aplicabile obiectului prezentului contract, declararea ca neeligibile a unor cheltuieli care au 
fost declarate eligibile si plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate a proiectului, fie datorită 
neindeplinirn oricăror altor obligaţii asumate prin contract, etc.) chiar dacă acestea sunt ulterioare 
recepţiei serviciilor care fac obiectul prezentului contract, contractantul se obligă să suporte în totalitate 
sumele aferente acestor prejudicii.

12.6 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata 
de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.

12.7 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adiesată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.8 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, in condiţiile in care achizitorul, din motive temeinice, nu 
mai poate asigura realizarea obiectului contractului. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.

CLAUZE SPECIFICE

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 

3.000,00 lei, reprezentând 10% din preţul contractului fara TVA, în termen de cel mult 5 zile lucratoare 
de la semnarea contractului de către ambele părţi.

(2) Modalităţile de constituire a garanţiei de buna execuţie pot fi: prin virament bancar, printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, prevederile ari. 36 alin. (3) si (5) din HG nr. 395/2016 aplicându-se 
corespunzător, prin deschiderea unui cont de garanţie la o unitate a Trezoreriei Statului, numerar depus 
la casierie (pentru valori mai mici de 5000 lei), sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parţiale cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările şi 
completările ulterioare.

(3) - Părţile au convenit ca modalitatea de constituire a garanţiei de buna execuţie să fie prin reţineri 
succesive dm sumele datorate pentru facturi parţiale, caz în care prestatorul are obligaţia de a deschide 
un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
în administrarea acestuia.
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(4) - Suma iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis potrivit 
art. 13.1 alin. (3), nu trebuie să fie mai mică de 150,00 lei, reprezentând 0,5% din preţul contractului de 
achiziţie publică, fără TVA.

(5) - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze 
contul de disponibil prevăzut la art. 13.1 alin. (3) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie 
publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(6) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevăzut la art.
 ̂ (3)> P°t fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă

unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în 
favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

(7) - Contul de disponibil prevăzut la art. 13.1 alin. (3) este purtător de dobândă în favoarea 
prestatorului.

13.2 - în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. Perioada de valabilitate a garanţiei 
de bună execuţie va fi de la data constituirii şi până la data îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract 
şi devine anexă la contract.

13.3 - Daca termenii garanţiei de buna execuţie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul 
nu este îndreptăţit la aceasta, cu 15 de zile inainte de data de expirare a garanţiei, prestatorul va prelungi 
valabilitatea garanţiei de buna execuţie pana când serviciile vor fi recepţionate, asa cum au fost ele 
solicitate prin caietul de sarcini.

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 
prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.

13.5 - Achizitorul se obligă, conform prevederilor legale, să restituie garanţia de bună execuţie în 
termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, 
daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

13.6 - In cazul în care prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie in termen de 5 zile 
lucratoare de la data semnării contractului de către ambele părţi contractante, autoritatea contractanta 
are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere 
in întârziere.

14. Obligaţii specifice ale prestatorului
14.1 (1) - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu caietul de sarcini şi propunerea sa 
tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. în cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiţii a obiectului 
contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în caietul de sarcini,
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acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor.

 ̂ 14*2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător 
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului.

_ 14-3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea documentaţiilor elaborate ce fac 
obiectul prezentului contract şi garantează cu privire la conformitatea documentaţiilor, raportata la 
contractul ăe finanţare, ghidurile şi legislaţia prevăzute în caietul de sarcini.
a 14-4 - Prestatorul va urmări realizarea indicatorilor asumaţi prin contractul de finanţare şi în situaţia 
în care va sesiza unele riscuri în îndeplinirea acestora va propune masurile corective ce se impun.

14.5 - Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor şi 
personalului necesar a fi implicat în activităţile proiectului pentru a obţine rezultatele preconizate în 
limitele de timp şi cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini şi 
contrângerile programului de finanţare europeană. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru 
asigurarea resurselor materiale, financiare, sau de alt gen ale personalului desemnat pentru realizarea 
serviciilor.

14.6 - Prestatorul işi va asuma răspunderea pentru orice eşec al activităţilor proiectului din culpa 
personalului, a subcontractorilor sau angajaţilor săi, sau pentru daune provocate terţilor în urma 
deciziilor, acţiunilor sau inacţiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere ) sau 
în cazul prejudiciilor cauzate de acţionarea în instanţa a achizitorului ca urmare a deciziilor de 
management luate la recomandarea prestatorului.

14.7 - Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, 
echipamentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin 
Contract.

14.8 - Prestatorul are obligaţia de a asigura Personalul care să îndeplinească cerinţele menţionate în 
caietul de sarcini. în cazul în care un membru al Personalului trebuie înlocuit, persoana care o înlocuieşte 
trebuie să îndeplinească cel puţin aceleaşi condiţii prevăzute în caietul de sarcini. Personalul va putea fi 
înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai în baza aprobării 
Achizitorului.

14.9 - Prestatorul are obligaţia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata 
Contractului. Prestatorul are obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor necesare îndeplinirii 
contractului prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării acestuia.

_ 14.10 - Prestatorul nu va efectua schimbări în cadrul Personalului stabilit, fără aprobarea prealabilă 
scrisă a Achizitorului. Achizitorul va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal în 
termen de 10 zile lucrătoare, calculat de la primirea documentelor justificative în formă completă şi 
corectă. Aprobarea înlocuirii personalului produce efecte cu data emiterii acesteia de către Achizitor.

14-11 - In cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de la 14.10 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.

14*12 - In situaţia în care Prestatorul sau Achizitorul solicită înlocuirea Personalului, prestatorul va 
transmite Achizitorului, conform 14.8 din prezentul Contract, pentru verificare şi aprobare, documente 
justificative privind calificarea educaţională şi/sau profesională, abilităţile, experienţa profesională 
generală Personalului propus.. în cazul respingerii Personalului propus, Achizitorul va notifica, în scris, 
motivele respingerii şi termenul de prezentare a unei noi propuneri.
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14.13 - Pe parcursul derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, 
Achizitorul poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al Personalului nu îşi îndeplineşte 
sarcinile din Contract.

14.14 - In cazul în care prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor în condiţiile stabilite 
la clauza 14.12, Achizitorul poate să decidă rezilierea Contractului, putând solicita daune/despăgubiri 
prestatorului.
„ " Costurile suplimentare generate de înlocuirea Personalului incumbă prestatorului. în cazul
in care Personalul nu este înlocuit imediat şi sarcinile/atribuţiile acestuia urmează să fie preluate după o 
anumită perioadă de timp de către noul expert, Achizitorul poate solicita prestatorului ca, într-un termen 
de 5 zile lucrătoare, să desemneze un expert temporar pentru prestarea Serviciilor, până la 
implicarea/numirea noului membru al Personalului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa 
temporară a expertului.

14.16 (1) - Prestatorul va verifica toate documentele la sediul achizitorului. Achizitorul nu se 
angajează sa transmită auditorului copii - pe hârtie sau electronic - în vederea îndeplinirii obiectului 
prezentului contract.

(2) Prestatorul va întocmi un raport de inceput, rapoarte de audit trimestriale şi un raport final de 
audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde toate cererile de rambursare verificate de 
prestator până la acea dată.

15. Obligaţii specifice ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră 
necesare îndeplinirii contractului.

15.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în condiţiile prevăzute în prezentul
contract. ^

15.3 (I) - Achizitorul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea 
cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu 
termenii şi condiţiile contractului de finanţare şi transmiterea acestora la Ol POR - Agenţia pentru 
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia în vederea autorizării şi plăţii cheltuielilor eligibile.

(2) Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului documentele prevăzute în termenii de referinţă, 
după cum urmează: Contractul de finanţare şi anexele sale; Registrele şi înregistrările contabile; Orice 
alte documente relevante auditării de proiect.

16. Recepţie şi verificări
16.1. - (I) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta Ia solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.

'  Prestatorul va întocmi un raport de inceput, rapoarte de audit trimestriale şi un raport final 
de audit la finalizarea proiectului. Raportul final va cuprinde toate cererile de rambursare verificate de 
prestator până la acea dată.

16.3 - Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de către 
Beneficiar

1.15‘4 ■ Beneficiarul va urmări şi va îndeplini, în numele achizitorului, toate activităţile necesare 
realizam obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract va 
semnala orice incident in executare.

10



16.5. - Beneficiarul va iniţia toate demersurile legale aferente organizării si efectuării recepţiei 
prestaţiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului procesele - verbale 
de recepţie.

17. începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului.
17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 

a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi.

17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

_ 17.4. - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract.

19. încetarea contractului. Pact comisoriu.
19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi, 

a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul pârtilor sau ca urmare a dispariţiei, 
tară vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în 
legislaţia aplicabilă.

19.2. - In plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, 
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de 
judecată, în cazul în care prestatorul:

_ intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la litera
a);

c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus 
atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita 
profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;

d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, 
implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii 
intereselor financiare ale Uniunii Europene;

e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte 
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;

0 este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic, 
obiectul de activitate sau controlul asupra sa. cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări sunt 
acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;

g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare 
a prezentului contract;
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h) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate respecta
angajamentele asumate, ^ F

i) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijează să ducă Ia îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor sau 

solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţiilor sale 
contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a serviciilor

k) prestatorul a abandonat contractul;

a flagran‘ “  !"d e p t a  « u a i e ,  deşi

 ̂ m)este declarata in stare de incapacitate de plaţi sau a fost declanşată procedura de faliment inainte 
de începerea executării prezentului contract.

întâr11’ Val0rif!C?rf  Î  Câtre achizitor a rezultatelor prestaţiilor este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina prestatorului.
o) în situaţiile prevăzute la art. 14.11 şi 14.14 din prezentul contract,
p) in cazul in care pe durata prestării serviciilor personalului prestatoului - auditorul financiar- i s

a retras şi/sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR sau este exclus din lista
donatorf 0" ?* JUndlce care pot audita fonduri europene şi alte fonduri ne rambursabile de la alţi

19.3 - Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate

6XeCUtarea ° bli8aiii,0r Sale de °  manieră pr0mptă Şi organizatădn a?a fel
,19'4' '  Achlz!ţorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la

suntim entoreT101 t°r’ T -  ^  T  ^  & reCUpera de la prestator toate costurile
restame prestani servicnlor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume

\ 9‘5' '  In CaZUrilC în Care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau 
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la 
prestator daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.

19.6 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
in J °  ; aC,hlZltorul nu_si îndeplineşte obligaţiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe prestator 
in situaţia de a nu putea presta serviciile; F

: achiz:t0rul prestatorul ca din motive neprevăzute si datorita unor conjuncturi
economice n este imposibil sa continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
nr<1 1 9 ‘ Achlzltorul va avea, pana la data întreruperii si încetării contractului, aceleaşi obligaţii 
prevăzute in contract, inclusiv plata serviciilor recepţionate pana in acel moment.
n,inJ ' 8 '  în .?aZ de neexecutare, contractul se considera desfiinţat de drept, fara a mai fi necesara
instanţe de judecată"6' ^  & ta formalltate P^alabila şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau

a d r J J f „ r « ,<: ! r iti’m]fUe- drePtU-1 de “ considera “ ntractul de drept reziliat, p rin tre  notificare scrisă
de ?  nJeces,,atea unel alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau

instanţe de judecata şi in una dintre următoarele situaţii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

publtot"63 ^  dm Pr° CedUra dC atribuire P° trivit art‘ 164‘167 din LeSea nr. 98/2016 privind achiziţiile

b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 
decât in cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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CAFR.PC dUmta PreStărH Serviciilor’ auditorului financiar independent i s-a retras calitatea de către

20. Amendamente
20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

c o n ^ i r  • Pn" “  aditi0"al’ ^  cauze care au « » "  prevăzute la t o a  în c h eM

modificarea ^ ‘' î  contlacla,|l>:au dreptu,! ^  Peri°ada de execuţie a contractului, de a conveni 
contact "  C0IUraCt UI’ pnnl,‘Un act “ ‘Hional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin acest

v igoareh td^sem nărdacesto ra“ u f i i m » " ^ * * retr° aCtiVe' Ac,eleadi>ip"ale in« îa

expirarea"ternlendufd^prestate'kÎu'iaL6 PreS’are *  * * * “ " *  P™  “ * adi,i°na‘ încheiat înainte de
(2) Perioadele de recepţie si/sau plata se considera a fi in termenul contractual si nu necesita a fi

M «rT Cf  7Pnn ?  ad,tIOna! mdlferent de motivele pentru care perioadele de recepţie sau plata se extind 
(cIari ficări/remed ieri in perioada de recepţie sau plata s.a.). P

în c i S i M  d in T t"1 P° ateQî / Z f ' C at,dră organizarea unei noi proceduri de atribuire numai m concnţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
0.6 înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se

S r f e f i „ r a î ' „ » aS PdUl “ hizitorului- nu - P - i n t ă  o modificare substanţială, “ e i  
aceasta definită in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

21. Subcontractarea

executării |t0rUl preStatorului’ ceI mai tâ™u la momentul începerii
xecutaru contractului, să n indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai

subcontractanţ.lor sa. .mp hcaţ. în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în careaceste 
informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. «aura m care aceste

(2) Prestatorul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor prevăzute 
la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. * prevăzute

achiz<dLPDTbMlăr“l ! ire dHYtUl Je 8 imP| iCa subcontractanti, pe durata executării contractului de 
t f  fiică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a

C° “ ± f ; Zltie PUbliCă’ "  COnditHle art- 2 2 ' din l ^ ea "r 98/2016 p r i v i n S ^ “(4) Prestatorul va transmite achizitorului informaţiile privind numele, datele de contact si 
Z I D I Ţ I  nsulKontractmtilor implicaţi în executarea contactului de achiziţie publică i
contacmluh aCh'Z',0rlllu, pnvlnd eventuaîii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea

/ 5)t ^ tUnCI când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
« W  H U1> T f 3 transmit certlficatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor

corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul

s u b c ^ r l r drer  ^  SOlÎ i,e preSta,0rului si ¡"fomaţii referitoare la subcontractanţii 
s u b S ra c to e !  reStat° rulul sau suContractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de

(7) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
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21.2 - (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/ părţilor din contract îndeplinite de 
către subcontractanţn propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.

î n r h £ l SUbCOntrta(Îtantii ÎŞi VOr eXfrima °PtiUnea de a fl plătiţi direct de către achizitor la momentul 
pubhcă Pr6Zen U U1 contract saL1 la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie

(3) Achizitorul electuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 
acestoia este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor prestator şi

saudeachizilorşi subcontractant atunci când, in mod nejusUficat, prestatorul blochează 
conţii marea executam obligaţiilor asumate de subcontractant.
atnJ 4) ^ c^ lzltorul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau 
a|1. r  ' tCantd !? l,ntl'0duC no‘. subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între prestator şi 
ubcontractant/subcontractanţ. nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 

in acestora, precum ş. sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică
^  J r L  " Prez?ntate conform Prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi 
se vor constitui in anexe la contractul de achiziţie publică. 5
r , . f J u L ? ir ,Z',M!e “ nlra‘:tua'e1 referitoare la drepturile si obligaţiile prestatorului preeunt si cele 

a sanc!' un' le “Pl'cabtle prestatorului se aplica in mod corespunzător si subcomractanţilor, 
proporţional cu partea/partile din contract pe care aceştia le îndeplinesc.
- * 1 f (l)  ,ntl0Cuirea/implicarea subcomractanţilor de către prestator în perioada de implementare a 
contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului în următoarele situaţii-

ca în oferti ?i a,e căr° r activi,âti au f° s*indicate *  <*■*»
- b) declara[ea un°r noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile

i s s ş s r * a subc° ~  au rost “  în ° fer,s “ a -  in L a  taitiai
c) renunţarea/retragerc3 subcomractanţilor din contractul de achiziţie publică.

ra J  j  ” °CU,reasubcomractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă
la an PPI d iT  c a '  o”™ , ? ' - " "  T ? zintă modiflcare substanţială, aşa cum este aceasta definităla art. „ I  din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
în „ (Ş L '"  cazu' înlocuirM subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 
n olerta ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult 
gala cu valoarea declarată in cadrul ofertei ca fiind subcontractată

în o f e i ' l CfiinHinl0 r  ir;‘ Si bC<T aC‘anlilor "omi"a |feaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 
! de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să 

modifice obiectul conţi actului de subcontractare anterior.
în „ £ V " f ? “1/ " 10?“™  subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 
lo r îo n f  n.md.reallza,e de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu 
I f e r e m ă a lL o T "  eXeCUU“e/scrviciile Prestale de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea

..... j f V " CaZUl declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în
S K - , “  care ,s,:rv'c"fe ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica 
1 Z I 2  T T  Sudc.0ntrac,ăr" aces,ora- prestatorul arc dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata 
Terni , contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială 
a contractului dc achiziţie publica m condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

...... CC drared unor, n01 subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în
condiţiile in care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica

14



îniţml opţiunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta
definita la art 221 dm Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele 
condiţii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor

b) introducerea unui nou subcontractant riu modifică preţul contractului dintre autoritatea 
contractanta şi contractant;

^  introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 
contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 
principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

(8) - In situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică în cazul în 
care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, prestatorul are 
obligaţia de a prelua partea/părţile dm contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 
subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prevăzute in prezentul articol in legătura cu 
in ocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de subcontractanţi (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)

(9) - In condiţiile alin. (1) al prezentului articol achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea
contractelor încheiate intre contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu 
cel puţin următoarele elemente: ’

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

a Noil subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul
începerii prestam serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care 
îşi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant 
la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(11) - Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru 
veri icarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor 
de implicare in contractul de achiziţie publică. F 1

22. Clauza de confidenţialitate/Protecţia datelor cu caracter personal
ţ ?:1 " ( 1} P'-ezentul contract face parte din dosarul achiziţiei şi are caracter de document public, 
f  „ ef11 la aceste informaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt calificate prin 

acordul părţilor, ca informaţii cu caracter confidenţial sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuala, potrivit legii. ^ F

(j ) in cazul in care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt confidenţiale sau protejate 
de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute aceste 
documente tara acordul scris al prestatorului, cu excepţia cazului în care:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractanta sau; ^

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia sau;
c) informaţia este folosită în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract.

670 h2 77" D er laS f Y n T iui contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 
6 /9  dm 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi ai Consiliului Uniunii Europene privind protecţia
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persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). De 
asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada 
corespondenta realizăm obiectului principal al contractului. Datele cu caracter personal schimbate între 
Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre 
utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice 
necesare, in ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză.

23. Conflictul de interese:
23.1. - (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie 

care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial 
Astfel de situaţi, pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, 
ega urilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia 

apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris. ’
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care 

poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de
compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de 
situaţie.

(3) Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau 
pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său, în cazul în care 
prestatorul nu poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără 
o 'gaţia nouficam formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita 
despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.

(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera 
necesar.

24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce ii se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
 ̂ 22A - Cartea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat

şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
, ,24”5 '  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

24.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 de 
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract 
ara ca vieuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul Şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care .se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu 
îndeplinirea contractului. 5

25.2 - Dacă, după 15 zile de Ia începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.

26. Cesiunea
26.1. - O cesiune va 11 validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă 

Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al celeilalte Părţi. Cu excepţia 
următoarelor cazuri, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale:

(a) îecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii 
financiare, dreptul sau la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului 
cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă Parte,

(b) Achizitorul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au exprimat opţiunea în acest
sens,

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

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

26.2. - Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-1 va elibera pe Prestator de obligaţiile care îi 
revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată.

26.3. - In cazul în care Prestatorul a cesionat, integral sau parţial, Contractul fără respectarea 

Cratractulu^ PreZeMei ’ Achizit0rul poate aplica de drept *™ ţiunea pentru încălcarea

27. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator 

şi achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la începutul 
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.

27.2 - Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat 
este legea romană. F

28. Comunicări
28 1 - ; 0 )  0rice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisa in scris.

primirii 0006 d° CUment SCris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

28-2-;  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, servicii poştale, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmam in scris a primirii comunicării. 1
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nntJ  C/aZU! . ln care Achizitorul nu obţine confirmarea de primire pentru cel mult doua
^ n t l r T Î f r1 f /mStl!Ttari/C?m,UniCari etC‘ având acela?i obiect* transm*se in temeiul prezentului 
contract la ultima adresa declarata de către prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail

da,a e,° ' iSi Va Pr0dUCe efCCte'e de da,a tra"smiterii «■ ™ U

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare cu valoare juridică ecală rlin 
care doua exemplare revin achizitorului şi un exemplar revine prestatorului. ® ’

ACHIZITOR,

UAT Municipiul SI

Primar 
Soare Drâgdş

Serviciul Investiţii, Lucr; 
Manager de proiect 
Dinco Daniel

Biziţii Publice

PRESTATOR,

S.C. Emlaracons A$itfit Expert S.R.L.

Administrator 
Economu Maria

şi Concesiuni,

Serviciul Programe si Strategii de Dezvoltare Locala, 
Asistent manager, responsabil cu informarea şi publicitatea 
Bălan Florina Alina

Serviciul Invesfitii, Lucrări Publice, Achiziţii Publice 
Responsabil achiziţii 
Dumitrascu Violeta

si Concesiuni

Direcţia Tehnică 
Responsabil tehnic 
Radu Marian

Serviciul Digitalizare, Evidenţă, Stabilire, Urmărire şi încasare IT 
Responsabil financiar 
Vasile Ionut

Serviciul Juridic,
Responsabil juridic
Ion Liliana

P R IM Ă R IA  MUNICIFyj.JL.UI S L O B O Z IA
AVIZ OL

FIN AN CE m p R iu

S E M N A ljlft í Í f  ^  A  / li) $ANUL U N A Z I U A  U A
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