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                                                                    CONTRACT   

Privind achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor(dirigenție de șantier)  
în cadrul Proiectului “Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea  

mobilității alternative nepoluante” COD SMIS 128396 
                                                        nr._______data__________ 
 
 
1. Părţile contractante 
      
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de servicii 
 
între: 
 
MUNICIPIUL SLOBOZIA, cu sediul România, Județul Ialomița, Municipiul Slobozia, Strada 
Episcopiei, Numărul 1, telefon +40.243.231.401, fax +40.243.212.149, e-mail 
office@municipiulslobozia.ro, cod de înregistrare fiscală 4365352, Cont IBAN 
RO85TREZ24A840302580102X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin Dragoș 
SOARE - Primar, în calitate de și denumit în continuare „Achizitor”, pe de o parte 
 
şi  
 
____________________________, cu sediul în_________________________________________, 
telefon: __________, e-mail: ______________, număr de înregistrare la Registrul Comerțului 
________________, cod de înregistrare fiscală _____________, cont IBAN nr. 
________________________, deschis la Trezoreria __________, reprezentată prin 
__________________, în calitate de administrator  și denumit în continuare „Prestator” pe de altă 
parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;  
e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, invincibila, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
obligatiilor contractuale; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) lună - luna calendaristică (12 luni/an); 
g) caiet de Sarcini - Anexă la Contract, care include obiectivele, sarcinile, specificațiile şi 

caracteristicile Serviciilor, astfel cum este menționat în Contract; 
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h) cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 
98/2016, drepturile şi/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea; 

i) conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea Contractantului 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 Contractantului. Aceste restricții sunt, 
de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea şi controlul 
Contractantului, în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil; 

j) 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 nr. 
98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia; 

k) întârziere - orice eșec al Contractantului de a executa orice obligații contractuale în termenul 
convenit dar fără a se limita la obligația sa de a finaliza Serviciile și de a preda Rezultatele la 
Finalizare/Ajungere la termen; 

l) 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; 

m) ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de 
vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică de Servicii de supraveghere prin diriginți de 
șantier și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente care au 
fost menționate/solicitate în Documentația de Atribuire; 

n) standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Rezultatului/Rezultatelor 
prestării Serviciilor și de calitatea activității de prestare a serviciului care ar fi respectate de către 
orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care prestează servicii 
similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în prestarea tuturor Serviciilor incluse 
în prezentul Contract; 

o) 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 caz de 
neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum 
sunt stabilite prin Documentele Contractului; 

p) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de supervizare, constând în asistența tehnică din 
partea dirigintelui de șantier și supraveghere a șantierului deschis în cadrul contractului de 
lucrări “Achiziție servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări” 
în cadrul proiectului „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative 
nepoluante”, Cod SMIS 128396, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
4.2. - Scopul serviciului de dirigenție de șantier este de a oferi beneficiarului garanția că executantul 
căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări își va îndeplini toate responsabilitățile asumate 
prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de 
sarcini și propunerea tehnică în baza căreia acesta a fost selectat. 
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4.3. - Prestatorul va furniza servicii complete de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier: 
controlul calității, controlul cantității, monitorizarea progresului, protecția muncii, colaborarea cu 
autoritățile aferente și alte părți interesate, controlul costurilor și administrarea contractuală a 
contractelor de lucrări. 

 
4.4 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului de la data începerii 
contractului și până la data semnării fără obiecțiuni a procesului - verbal de recepție finală a 
lucrărilor, pentru care sunt necesare serviciile de dirigenție de șantier, este de _______ lei, fără 
T.V.A. la care se adaugă TVA în condițiile legii în valoare de _______ lei, valoarea totală a 
contractului fiind de ................... lei.  
4.5. - Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 4.4. va sta la baza calculului penalităților de 
întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la clauzele 11.1, 11.2 și 11.3 din prezentul 
contract. 
 
5. Durata și executarea contractului 

5.1 - Durata cumulată a serviciului de supervizare a lucrărilor(dirigenție de șantier) 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. 

5.2. - 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. 

5.3. - În cazul în care durata de execuție a lucrărilor se prelungește (indiferent de motiv), durata 
acestui Contract de prestare se extinde cu acea perioadă fără încheierea unui act adițional aferent și 
fara a se modifica prețul contractului. 

5.4. - 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.  

5.5. - 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.  

5.6. - 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.  

5.7. - Prestarea serviciilor de dirigenţie a lucrărilor se va face  după constituirea garanţiei de bună 
execuţie, și după emiterea Ordinului de începere a serviciilor care va fi emis în termen de 10 zile de 
la intrarea în vigoare a contractului, fiind condiționat de încheierea Contractului de lucrări pentru care 
se asigură supravegherea lucrărilor. 

 

6. Aplicabilitate 
6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi transmiterea 
ordinului de  începere a prestării serviciilor.  
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7. Documentele contractului 
7.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în 
ordinea enumerării, următoarele anexe: 
                a) Caietul de sarcini; 
                b) Oferta tehnică; 
                c) Oferta financiară; 
     d) Garanția de bună execuție; 
                e) Contract privind achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE DE 
BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE, Cod 
SMIS 128396 nr. 89827/01.10.2021; 

f) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
g) Acte aditionale, daca este cazul. 

 
8. Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de dirigenție de șantier, constând în asistența 
tehnică din partea dirigintelui de șantier și supraveghere a șantierului deschis în cadrul 
contractului de lucrări “Achiziție servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului și 
execuție lucrări” în cadrul proiectului „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea 
mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396 și să-i ofere beneficiarului garanția că 
executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări își va îndeplini toate 
responsabilitățile asumate, va respecta prevederile legale, cerințele precizate în Caietul de sarcini, 
reglementările tehnice, în conformitate cu oferta tehnică și financiară, în perioada convenită. 

8.2. - Prestatorul are obligaţia de a asigura personal calificat în număr suficient  pentru acoperirea 
tuturor exigentelor contractului de lucrari.  

8.3. - Prestatorul va înainta Autoritatății Contractante programul propus pentru mobilizarea 
personalului în termen de maximum 10 (zece) zile de la data de începere a Contractului. 

8.4. - Componența echipei de proiect a Prestatorului, rolurile și responsabilitățile pentru fiecare 
membru al echipei vor fi aprobate de Autoritatea Contractantă imediat dupa începerea Contractului. 

8.5. - Prestatorul are obligaţia să asigure personal calificat în număr suficient  pentru acoperirea 
tuturor exigentelor contractului de lucrari. 

8.6. - Prestatorul va înainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea Personalului în 
termen de maximum 10 (zece) zile de la data de începere a Contractului. 

8.7. - Componența echipei de proiect a Prestatorului, rolurile și responsabilitățile pentru fiecare 
membru al echipei vor fi aprobate de Autoritatea Contractantă în etapa de inițiere a proiectului. 

8.8. - Activitățile contractului sunt cele menționate in cadrul Procedurii de autorizare a diriginților de 
șantier, aprobata prin Ordinul 1496/2011 modificat și completat prin Ordinul nr.277/2012. La aceste 
sarcini se aduga măsurarea cantităților de lucrări real executate, verificarea conformitatii situatiilor de 
lucrari si asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din contractul 
de lucrari. 
8.9. - Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie a 
Proiectului 

Această activitate se referă la sarcinile de dirigentie de santier in acord cu responsabilitatile 
dirigintilor de santier stabilite prin Procedura de autorizare a diriginților de șantier aprobata de 
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul  nr.277/2012, la care se aduga: 

- măsurarea cantităților de lucrări real executate 
- verificarea conformitatii situatiilor de lucrari  
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- asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din 
contractul de lucrari. 

A. în perioada de pregătire a investiției: 

1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu 
privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 

2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de 
urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; 

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru 
realizarea construcțiilor; 

4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor 
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile 
acestora; 

5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor; 
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 

verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo 
unde este cazul; 

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției; 
8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante;  
9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice 

sarcină; 
11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și 

la stabilirea bornelor de reper; 
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier; 
13. verifică existența "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 
14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.; 
15. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil; 

B. în perioada execuției lucrărilor: 

16. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, 
ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

17. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, 
respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

18. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații 
de conformitate sau agrement tehnic; 

19. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente 
tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

20. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice; 

21. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă; 

22. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 
23. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
24. măsoară cantitățile de lucrări real executate, verifica conformitatea situatiilor de lucrari si 

asigura certificarea la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din contractul 
de lucrari. În cazul în care din culpa Prestatorului, Beneficiarul suferă prejudicii (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 
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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.), chiar dacă acestea sunt ulterioare recepţiei serviciilor  care fac obiectul prezentului 
contract, dirigintele se obligă să suporte în totalitate sumele aferente acestor prejudicii. 

25. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează 
documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

26. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
27. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale 

participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul 
execuției; 

28. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea 
dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

29. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de 
proiectant/de organele abilitate; 

30. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în 
cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor; 

31. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar 
pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică 
punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;  

32. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată 
executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;  

33. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a 
construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

34. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului 
acestuia. 

C. La recepția lucrărilor: 

35. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de 
recepție; 

36. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; 

37. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea 
recepției finale. 

 
D. Livrabilele activității de dirigenție de șantier 

1. Adresa de notificare a datei de începere a lucrărilor către Inspectoratul de Stat în 
Construcții (ISC)  

2. Fotografii în situația inițială a obiectivului investiției 
3. Proces-Verbal de predare-primire a amplasamentului 
4. Instrucțiuni emise de Diriginte de șantier 
5. Certificate interimare de plată 
6. Fotografii pe parcursul execuției 
7. Note justificative cu recomandarea de aprobare sau respingere a modificărilor propuse 
8. Note de șantier 
9. Proces Verbal de neconformitate 
10. Proces Verbal în faze determinante 
11. Proces Verbal de lucrări ascunse 
12. Proces verbal de recepție parțială, după caz 
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13. Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea (prezentat la recepția la 
terminarea lucrărilor) 

14. Documentele care intră în componența Cărții tehnice a construcției, inclusiv planșa 
conforme cu execuția, dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, 
procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent 
proiectării și execuției lucrărilor; 

15. Proces Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor 
16. Proces Verbal de Recepție Finală 
17. Fotografii la terminarea lucrărilor 
 
 

8.10. Activitatea 2: Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de notificare a 
defectelor  

Această activitate se referă la constatarea deficientelor in perioada de garanție a lucrarilor executate 
si verificarea realizării de către Antreprenor/Executant, a remedierilor pentru atingerea nivelurilor de 
performanță și a exigențelor de calitate stabilite prin documentația tehnica de proiectare. 
 
8.11. Prestatorul va răspunde în faţa organismelor de auditare în perioada supusă auditării şi va pune 
la dispoziţie informaţiile şi/sau documentele solicitate. 

 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Autoritatea Contractantă va fi responsabilă pentru:  
 aprobarea documentelor contractuale la nivel de proiect;  
 achiziția de servicii si lucrări in conformitate cu legislația naționala privind achizițiile 

publice;  
 derularea procedurii de achiziție publica si semnarea contractelor;  
 implementarea adecvata a Proiectului in conformitate cu contractele încheiate cu 

contractorii selectați;  
 verificarea si plata contractorilor pe baza facturilor aprobate si verificate de diriginte 

de santier si de consultantul de management al proiectului;  
 existenta unui sistem separat de contabilitate a Proiectului sau a unui cod contabil 

separat pentru toate tranzacțiile efectuate;  
 existenta unui control financiar intern si a unui audit anual independent al organizației;  
 păstrarea dosarelor de proiect pentru a asigura existenta unei piste de audit 

corespunzătoare, orientata spre fluxurile financiare;  
 raportarea periodica si ad-hoc către ADR Sud Muntenia a progresului Proiectului;  
 elaborarea si transmiterea datelor către ADR Sud Muntenia in scopul monitorizării;  
 verificarea efectuării de către Prestator a campaniei locale de publicitate, in 

conformitate cu regulamentele europene aplicabile si cu Planul de informare si publicitate aprobat.  
 
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate, către prestator, pe 
baza documentelor justificative, respectiv documentele privind recepția fără obiecțiuni a serviciilor 
prestate și factura emisă de prestator, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării 
facturii la sediul Autorității contractante. 
 
10. Documente şi modalităţi de plată 

10.1. -  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. 
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10.2. - 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 șantier pe specialități. 

b) 10% din valoarea contractului se va achita după încheierea procesului verbal de recepție 
finală, după aprobarea Raportului Final. 

10.3. - Preţul prezentului contract nu se modifică în funcţie de valoarea finală a contractului de 
lucrări. 

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

10.5. - 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. 

10.6. - Facturile vor fi însoţite de rapoartele de progres aferente perioadei de raportare, aprobate, 
respectiv a raportului final pentru a justifica sumele facturate.  

10.7. - 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. 

 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor și rezilierea contractului 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma 
echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din preţul fară TVA al obligațiilor neefectuate pentru 
fiecare zi de întârziere,  începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua 
stingerii obligaţiei, inclusiv. Aplicarea de majorări de întarziere de către achizitor nu absolvă 
prestatorul de obligaţia de prestare a serviciilor.  
 
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile în termen de 30 zile de la data înregistrării 
facturii la achizitor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cota procentuală de 0,1% /zi din plata neefectuată fară TVA, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
11.3. 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. 
11.4. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor 
majorări de întârziere în procent de 0,10 % pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la 
termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua 
stingerii obligaţiei, inclusiv. 
11.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.6. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a prestatorului, dă 
dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 0,5 % din valoarea contractului, 
fără T.V.A. 
11.7. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, în condițiile 
art. 1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de drept contractul, fără altă formalitate 
și fără intervenția instanței de judecată. Prezentul pact comisoriu îşi produce efectele de la data 
scadenţei obligaţiilor neefectuate. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra 
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obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Rezilierea nu creează prestatorului dreptul la o 
compensație. 
11.8. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de finalizare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului din vina prestatorului, dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor 
prezentului contract. 
 
 

Clauze specifice 
 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 Prestatorul se obligă să constituie și să depună la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în 
termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, garanția de bună 
execuție a contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia, de plin drept, fără nicio altă formalitate 
prealabilă de punere în întârziere și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

12.2. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 
_____lei, reprezentând 5% din valoarea contractului, fără TVA, pentru întreaga perioadă de derulare 
a contractului. 

12.3. Garanția de bună execuție se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 
395/2016 și devine anexă la contract.  Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor 
prejudicii suferite de  Achizitor în executarea prezentului contract sau în cazul rezilierii contractului 
din motive imputabile Prestatorului, precum și 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 și întocmai. 

12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferenta prezentului contract 
conform art. 42 din  H.G. 395/2016. 

12.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.6. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 
contractului de achiziţie publică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către 
Achizitor.  

12.7.  Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data 
emiterii Raportului de activitate final, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Raportul 
de activitate final va fi depus în 5 zile lucrătoare inainte de finalizarea duratei Contractului.  

12.8.  În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru orice 
motiv (inclusiv forță 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 reziliere contractul de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără 
necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

12.9.  Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă pe perioada derulării contractului. 
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13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul contractului cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică și 
caietul de sarcini și cu respectarea legalității și imparțialității atăt față de Achizitor cât și față de 
Executant și Proiectant. 
           (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 prevazută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
13.2. Prestatorul este singurul răspunzător pentru pagubele cauzate unor terțe persoane, pentru 
neexecutarea sau executarea improprie a serviciilor care fac obiectul prezentului contract.  
13.3. Prestatorul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor prestate în conformitate 
cu termenele aferente fiecărei activități. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
13.4. Prestatorul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea confidențialității datelor și informațiilor 
obținute pe parcursul implementării contractului. Niciun fel de informație obținută în cadrul acestui 
contract nu va fi făcută publică fără acordul expres, în scris, al Autorității Contractante. 
13.5. Partile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu 
caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în 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), precum și a informațiilor/ documentelor a căror furnizare/ dezvăluire ar putea aduce atingere 
normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală. 
13.6. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul 
precedent dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părti 
contractante în acest sens; 
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

13.7. Prelucrarea, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 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), în scopul implementării/ 
monitorizării proiectului, îndeplinirii obiectivului acestuia, precum și în scop statistic. 
13.8.  În situația în care în urma verificării documentelor aferente lucrărilor executate sau a lucrărilor 
din teren, efectiv executate, Ministerul Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, sau alte 
organisme abilitate, găsește lucrări neconforme și le declară ca fiind neeligibile sau aplică autorității 
contractante corecții financiare, prestatorul va suporta cuantumul acestora. 
13.9.  Nerespectarea obligațiilor de la punctul 13.8 atrage după sine refuzul justificat al achizitorului 
de a plăti prețul stabilit prin contract. 
13.10. Prestatorul va răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, 
precum și pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și 
de execuție în vigoare la data realizării ei, ivite pe toată durata de existență a construcției. 
13.11.  Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantă 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 serviciile prestate; 
         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; 
13.12.  Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în oferta tehnică și financiară şi pe care le consideră necesare pentru 
îndeplinirea contractului. 
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13.13. Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și 
produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, dirigintele de 
șantier autorizat, expertul tehnic atestat  răspund potrivit obligatiilor ce  le revin  pentru viciile 
ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și dupa 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a constructiei, pentru viciile  structurii de 
rezistență rezultate  din nerespectarea  normelor de proiectare  și de execuție  în vigoare  la data 
realizării ei. 
 
14. Recepţie şi verificări  
14.1. Achizitorul sau reprezentantul său au dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru 
a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnică şi caietul de sarcini, anexe la contract. 
14.2.  Verificările vor fi efectuate de către autoritatea contractantă prin reprezentanţii săi 
împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
14.3. Recepţia se va face pe activitățile desfășurate, în urma aprobării rapoartelor de 

progres/raportului final, intocmite și predate. Serviciile se consideră finalizate după admiterea 
fără obiecțiuni, a recepției la terminarea lucrărilor, respectiv, după admiterea fără obiecțiuni, a 
recepției finale. 

14.4.  Când recepţia serviciilor nu se poate realiza, deoarece obiecţiunile formulate de achizitor nu au 
fost remediate în totalitate de către prestator, părţile vor stabili de comun acord un nou termen pentru 
recepţia serviciilor. 
14.6. Prestatorul va asigura secretariatul Comisiei de recepție și participa atât la recepţia la 
terminarea lucrărilor cât și la repecția finală , în urma căreia se vor încheia un Procesele verbal de 
recepţie specifice, connform legislației în vigoare. 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1. - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de 
bună execuţie și  după emiterea de către Autoritatea Contractantă a unui Ordin de începere a 
Serviciilor, prin care va comunica Prestatorului data de început a contractului. 

(2) Ordinul de Începere a Serviciilor va fi emis în termen de 5 zile de la emiterea Ordinului de 
începere a lucrărilor aferente Contractului de lucrari pentru care se asigura supravegherea lucrarilor. 

 (3)  În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile 
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
15.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data transmiterii ordinului de  
prestare a serviciilor către prestator. 
         -  În cazul în care: 
              a)   orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
              b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare 
a serviciilor, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional. 

15.3. - În termen de 5 zile de la semnarea Contractului, Prestatorul va furniza dovezi ale încheierii 
poliței/polițelor de asigurare 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 Autorității 
Contractuale, ori salariaților ori agenților Autorității Contractuale, ca urmare a executării 
Contractului; 
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3. decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 
accidentări fizice în legătură cu Contractul; 

4. risc profesional. 

15.4. - Ori de câte ori i se va solicita de către Autoritatea Contractuală, Prestatorul va prezenta fără 
întârziere, dovada plăților periodice ale primelor de asigurare, acoperitoare pe totă perioada 
contractului. 

15.5. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de realizare a 
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru achizitorului, în timp util, înainte de expirarea 
termenului. Modificarea termenului de prestare a serviciilor, asumat, se face cu acordul părţilor prin 
act adiţional. 
15.6. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a 
serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 
 
16. Perioada de garanție a lucrărilor 

16.1. Prestatorul va urmări rezolvarea problemelor constatate de Comisia de recepție și întocmirea 
documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepție. Dirigintele de 
șantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la data recepției lucrărilor, 
conform art. 22 din H.G.R. nr. 273/1994. 
16.2. În cazul în care Constructorul nu-și va respecta obligațiile, Dirigintele de șantier, cu acordul 
prealabil al Beneficiarului, va emite o somație și dacă nici în acest caz executantul nu se 
conformează, va notifica atât Constructorului cât și Beneficiarului, propunerea de a se executa 
remedierile de către alt  executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu și-a îndeplinit 
obligațiile/ cu penalitatile aferente; 
16.3. Prestatorul va propune o programare a inspecțiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale 
lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora 

 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în oferta 
financiară, anexă la contract. 
17.2. – Prețul contractului este ferm, exprimat în lei și nu se ajustează. 
 
 
18. Subcontractanţii 
18.1. (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 
executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care 
aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.  

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale 
informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.  

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legeea nr. 98/2016, 
actualizata. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante 
informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi 
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.  

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 
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unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit. 
18.2. (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii,  furnizate 
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă 
subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.  

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, 
opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează 
plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin 
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi 
subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea 
contractantă va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce 
prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile 
alin. (2).  

(4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau 
atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 
publică. 

(5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
13.3.  (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
 (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
18.4.  Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi se va 
face numai cu aprobarea achizitorului pe bază de act adițional. Conform art. 161 din H.G. nr. 
395/2016 actulizată, în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de 
către una din părți, contractantul(prestatorul) are obligația de a prelua partea(părțile) din contract 
aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în 
condițiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 395/2016, actualizată. 
 
19. Amendamente  
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, numai prin act adiţional. Modificarea contractului se va face cu respectarea 
cerinţelor prevăzute în prezentul contract, în condițiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, 
actualizată. 
 
20. Forţa majoră 
20.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 



 14 

20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
20.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
20.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1. - Rezolvarea oricărui litigiu legat de neîndeplinirea obligațiilor contractuale, se soluționează pe 
cale amiabilă, prin tratative directe de către ambele părți. 
21.2. - Dacă, după 30 zile de la începerea tratativelor, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.  
 
22. Cesiunea  

22.1. Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  

23. Rezilierea contractului 
23.1.  (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract; 
ii. acordul de voință al Părților, consemnat în scris; 
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau 

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

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

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

i. Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor Contractului; 
ii. Prestatorul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de 

către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/necoformității precum și executarea 
sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod 
corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Prestatorului; 

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

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

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

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 
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ix. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă; 

x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt 
realizate prin Act Adițional la prezentul Contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Prestatorului; 
xii. Prestatorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori 

asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și 
îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

xvii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și 
care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui 
fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului. 
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   xviii - prestatorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei 19 (Cesiunea); 
 (c) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Prestatorul 
având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până 
la data denunțării unilaterale a Contractului. 
 (d) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător 
cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte 
înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 
achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire 
ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de 
achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. 

23.2. - În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b)  
de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să 
rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără 
încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea 
vreunei alte formalităţi. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de 
daune-interese compensatorii. 
23.3 - Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Prestatorul remediază situaţiile invocate de 
către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi 
îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale 
generată de Prestator să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în 
care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
23.4. - În perioada de preaviz susmenţionată Prestatorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta 
fiind obligat la plata de penalităţi. 
23.5. - Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile Contractante. 
23.6. - In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia serviciilor real prestate, dupa 
care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, 
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte prestatorul din vina caruia s-a reziliat contractul.  
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
Contractului. 
23.7. - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii 
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau prestatorul) 
va fi indreptatita la urmatoarele remedii: 
 a) despagubiri; si/sau 
 b) rezilierea Contractului  
23.8. - Despagubirile pot fi: 
 a) Despagubiri Generale; sau 
 b) Penalitati contractuale. 
23.9. - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste 
despagubiri din orice sume datorate prestatorului. 
23.10. – Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestării serviciilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
 
 24. Limba care guvernează contractul 
 24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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25. Comunicări 
25.1. a) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
         b) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
25.2. - Comunicările între părţi se pot face prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1.-  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

           
        Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astăzi, __________, în trei exemplare, 2 
exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Prestator.     

     

ACHIZITOR 
MUNICIPIUL SLOBOZIA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRESTATOR, 
 

 


