– SECŢIUNEA IV –
Contract de servicii
nr. __ din data ___.___.2020

1.

Părţile contractante

UNITATEA MILITARĂ 0929 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Franceză nr.
48-50, sector 3, telefon 0377725476, fax: 021/313.43.88, cod fiscal 13624359, cod IBAN
__________________________, aferent contului deschis la Trezoreria Sector 3 București,
reprezentată prin domnul Dorobanţu Iulian - şef unitate şi doamna Guinea Mirela - contabil
şef, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
S.C. ___________________, cu sediul în ________________, str. ____________
nr. ____, sector ___, telefon/fax ____________/ ___________, număr de înregistrare la
Registrul Comerţului J _____________, cod fiscal ______________, cont IBAN
_________________________________, deschis la Trezoreria ____________________,
reprezentată prin _____________________________, funcţia de ___________________,
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - contractul de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii astfel cum
este consemnat împreună cu toate anexele şi documentele emise pentru atribuirea şi
executarea sa;
b. achizitor şi prestator - părţile contractului de achiziţie publică stabilite prin aplicarea
procedurilor legale de atribuire a contractului;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e. bunuri - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte produse
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
g. cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi
fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
h. termen - perioadă de timp calculată potrivit regulilor stabilite de Codul civil;
i. sistemul achiziţiilor publice - ansamblul regulilor, principiilor, instituţiilor şi acţiunilor
referitoare la modul de cheltuire a banilor publici în interesul comunităţii şi în care cererea
lansată de o autoritate contractantă se întâlneşte cu oferta unui operator economic.
j. zi – zi calendaristică; an – 365 zile. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la
începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă,
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
k. act adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de prestare
servicii;
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de formare din anexa nr. 1 la contract, în
termenul/termenele prevăzute în anexa nr. 2 la contract, în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract şi corelativ cu fondurile alocate achizitorului pentru
executarea contractului.
4.2 - Achizitorul se obligă să primească prestarea serviciilor şi să plătească prestatorului
preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de formare în domeniul resurselor
umane, în limita fondurilor alocate şi a modificărilor bugetare survenite în perioada
executării contractului. Preţul se determină, constituie şi plăteşte cu respectarea strictă a
prescripţiilor şi impunerilor în materia fondurilor publice. Plata preţului se realizează în limita
fondurilor alocate şi a modificărilor bugetare survenite în perioada executării contractului.
4.3 - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de ........... lei, din care T.V.A.
în valoare de ................ lei, conform anexei nr. .... Preţul este ferm pe toată perioada de
derulare a contractului şi se plăteşte pe baza dispoziţiilor şi condiţiilor referitoare la
angajamentele bugetare.
4.4 - La data încheierii contractului au fost alocate fonduri în valoare de ......... lei.
4.5 - Părţile pot stabili de comun acord modificarea contractului cu privire la serviciile şi
preţul total în situaţia reducerii fondurilor bugetare alocate, proporţional cu diminuarea
înregistrată.
5. Durata contractului
5.1 - Prezentul contract este valabil până la .................
5.2 - Prezentul contract produce efecte de la data înregistrării acestuia de către achizitor.
5.3 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) anexele nr. 1 şi nr. 2;
b) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările
din perioada de evaluare;
d) graficul de îndeplinire a contractului;
e) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (după caz);
g) contractele cu subcontractanţii (după caz);
h) acordul de asociere (după caz);
i) documentele emise, ulterior semnării, cu privire la executarea, modificarea ori
încetarea contractului;
6.2 - În 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.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se angajează să presteze, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza
4.1 cu privire la serviciile contractate. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac
obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu
obligaţiile asumate.
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7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la calitatea, standardele, specificaţiile şi
performanţele prezentate în propunerea tehnică.
7.3 - Prestatorul se obligă:
- să elaboreze curriculele și manualele suport pentru sesiunile de instruire;
- să asigure formatorii pentru sesiunile de instruire sau/şi coordonator de formare în
cazul cursurilor de manager şi leadership. Pe parcursul derulării contractului, operatorul
economic nu are dreptul de a înlocui formatorii nominalizaţi în ofertă fără acceptul
achizitorului, iar eventuala înlocuire a formatorilor nu poate conduce la modificarea
propunerii tehnice sau financiare iniţiale.
- să asigure formarea participanţilor şi prestarea serviciilor de formare şi certificare în
domeniu;
- să asigurare materialele tipărite pentru derularea programului pentru fiecare
participant;
- să asigure sălile de curs şi va asigura, pentru fiecare din zilele de instruire, pauzele
de lucru aferente (câte 2 pauze de cafea şi o pauză de masă în fiecare zi de instruire),
pentru numărul de persoane care iau parte la modulele de formare;
- să elaboreze o metodologie de evaluare/testare şi realizare a evaluării/testării
participanţilor.
7.4. (1) Prestatorul are obligația de a transmite către achizitor, documente care să prezinte
următoarele:
a) varianta finală a suportului de curs cu 7 zile calendaristice înainte de susținerea
fiecărui curs;
b) programul de derulare a cursului;
c) raport de activitate în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea fiecărui curs.
(2) Documentele transmise conform alin. (1) sunt agreate de comun acord, de către părți.
7.5 Prestatorul va asigura finalizarea procesului de instruire şi emiterea documentelor de
recepţie a serviciilor de instruire: document ce atestă transferul de cunoştinţe/certificat de
absolvire, proces verbal de recepţie a serviciilor prestate, foi de prezenţă la cursuri.
7.6 Prestatorul va prezenta rapoarte în care va prezenta stadiul derulării contractului, la
solicitarea achizitorului.
7.7 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din nerespectarea garanţiilor furnizate, a
interdicţiilor şi limitărilor la vânzare/executare sau a drepturilor de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile
sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.
7.8 - Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după
încetarea acestui contract. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris
prealabil al achizitorului, prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta,
incluzând şi conducerea ori salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte
persoane sau entităţi, vreo informaţie confidenţială sau nedestinată publicităţii, divulgată lor
sau despre care au luat cunoştinţă pe parcursul derulării contractului. Totodată, Prestatorul
şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau
rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate cu ocazia sau în scopul executării
contractului.
7.9 - Prestatorul se obligă să respecte reglementările aplicabile în domeniile mediului, social
şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene,
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile
internaţionale în aceste domenii, la care România este parte.
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să primească prestarea serviciilor şi să plătească preţul convenit
în prezentul contract, în conformitate cu dispoziţiile şi condiţiile referitoare la angajamentele
bugetare.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul/termenele
convenit(e).
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, prin mijloace de plată admise
de lege, după finalizarea fiecărui curs/fiecărei serii a câte 6 module aferente cursului, în
termen de 30 zile de la data emiterii documentelor de recepţie, dar numai în termenele
impuse prin legislaţia în materia fondurilor publice, pe baza următoarelor documente:
- factură fiscală în original;
- documente de recepţie a serviciilor de instruire (certificat de absolvire/ diplomă acreditată
ANC, proces verbal de recepţie a serviciilor prestate, foi de prezenţă la cursuri).
Atunci când află de existenţa unei cauze de evicţiune, achizitorul este îndreptăţit să
suspende plata preţului până la încetarea tulburării sau până când prestatorul oferă o
garanţie corespunzătoare.
8.4 - Achizitorul nu acordă avans prestatorului.
8.5 - Plăţile se vor efectua în contul prestatorului: cod IBAN ________________________,
deschis la Trezoreria ___________________, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 146/2002.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - Părţile sunt ţinute să repare prejudiciul patrimonial şi nepatrimonial. Prejudiciul
nepatrimonial nu trebuie dovedit.
9.2 - Pentru repararea prejudiciului pe care o parte l-a cauzat celeilalte părţi şi care este
consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a
obligaţiilor contractuale principale, partea prejudiciată are dreptul la daune-interese şi la
angajarea clauzei penale.
Pentru executarea clauzei penale partea îndreptăţită să o ceară nu trebuie să dovedească
vreun prejudiciu.
9.3 - În cazul în care, din vina sa, prestatorul îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile
contractuale, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului şi/sau din
garanţia de bună execuţie, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,15% pe zi de întârziere, din preţul, fără TVA, al serviciilor neonorate, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
9.4 - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către prestator, achizitorul are dreptul
de a declara rezoluţiunea contractului şi de a executa garanţia de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat.
9.4.1 - 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.
9.4.2 - Prin nerespectarea obligaţiilor contractuale se înţelege acţiunea/inacţiunea
sau grupul de acţiuni/inacţiuni săvârşite fără justificare, cu intenţie ori din culpă, care
au drept urmare executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere sau
neexecutarea obligaţiilor astfel cum acestea au fost asumate şi stabilite de părţi în
contractul de achiziţie publică şi exprimate în documentaţia de atribuire.
9.5 - În cazul în care, din vina sa, achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul stabilit la
clauza 8.3., atunci prestatorul are dreptul de a sista serviciile, iar achizitorului îi revine
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,15% pe zi de
întârziere, din plata neefectuată, fară T.V.A. până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, prestatorul va relua executarea
serviciilor dar nu mai târziu de 30 zile.
9.6 - Pentru neexecutarea obligaţiilor la timp partea îndreptăţită poate cere atât executarea
obligaţiei principale, cât şi a penalităţii, respectiv a daunelor-interese ce se cuvin potrivit legii
şi înţelegerii părţilor.
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9.7 - Aplicarea şi opozabilitatea măsurilor sancţionatorii nu depind de confirmarea primirii
notificării prin mijloacele de comunicare agreate dacă au trecut 3 zile de la transmiterea
notificării. Dispoziţiile art. 1523 Cod civil se aplică în mod corespunzător.
10. Clauza penală
Nerespectarea de către prestator a obligaţiei contractuale asumate la clauza 4.1.
coroborată cu clauza 16, angajează, distinct, aplicarea clauzei penale în următoarele
condiţii şi fără ca achizitorul să fie ţinut să dovedească vreun prejudiciu:
- în cazul nerespectării uneia dintre obligaţiile asumate, achizitorul va notifica în scris
prestatorul cu privire la obligaţia nerespectată, precum şi la obligaţia de a plăti suma
de bani stabilită anticipat de comun acord, fără îndeplinirea altor formalităţi
prealabile;
- părţile stabilesc de comun acord că valoarea prejudiciului în cazul nerespectării de
către prestator a obligaţiei contractuale asumate la clauza 4.1. coroborată cu clauza
16, este în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA;
- penalităţile se deduc din garanţia de bună execuţie a contractului şi/sau din preţul
contractului, cu obligaţia furnizorului de a reîntregi garanţia, raportat la restul rămas
de executat, dacă este cazul.
11. Denunţarea unilaterală, suspendarea şi rezilierea/rezoluţiunea contractului
11.1 - Dreptul la denunţarea unilaterală a contractului se exercită în conformitate cu
prevederile prezentului contract.
11.2 - În cazul în care faţă de prestator a fost deschisă procedura insolvenţei, achizitorul îşi
rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului, în condiţiile art. 123 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Această denunţare
nu afectează dreptul la acţiune sau despăgubire al prestatorului, în ceea ce priveşte partea
de contract deja executată, iar prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării contractului.
11.3 - Părţile au posibilitatea de a denunţa contractul, în termen de 30 de zile, atunci când
în cursul executării sale intră în vigoare reglementări legale a preţului sau mecanismului de
determinare ce au incidenţă directă asupra acestuia.
11.4 - Achizitorul are dreptul de denunţa unilateral contractul, cu o notificare prealabilă de 5
zile, în următoarele situaţii:
- în cazul în care, în termenul de valabilitate al prezentului contract, intervin modificări
substanţiale ale acestuia, astfel cum sunt acestea stabilite de Legea nr. 98/2016.
- în cazul în care furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.
164-167 din Legea nr. 98/2016.
- în cazul în care acesta nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului, având în vedere o
încălcare gravă, de către acesta din urmă, a obligaţiilor care rezultă din legislaţia
europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene.
11.5 - În condiţiile în care, pe parcursul executării contractului, prestatorul solicită ajustarea
preţului la o valoare pentru care achizitorul nu se poate angaja bugetar, achizitorul are
dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
fără nici o compensaţie. În 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 - În condiţiile înregistrării imprevizibile a indisponibilităţii fondurilor bugetare destinate
executării contractului, părţile contractante vor stabili de comun acord suspendarea
executării contractului sau încetarea acestuia, pentru a evita afectarea intereselor legitime
ale uneia sau ambelor părţi.
11.7 - Partea îndreptăţită are dreptul la rezoluţiunea/rezilierea contractului, precum şi la
daune-interese, dacă i se cuvin, atunci când nu a cerut executarea obligaţiilor contractuale.
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Atunci când, fără justificare, o parte (debitor) nu îşi execută obligaţia contractuală şi
se află de drept în întârziere, cealaltă parte (creditor) poate, fără a pierde dreptul la dauneinterese în măsura în care i se cuvin, să obţină rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori,
după caz, reducerea propriei obligaţii corelative. Debitorul se află de drept în întârziere în
cauzele prevăzute de lege precum şi atunci când s-a împlinit termenul stabilit pentru
executarea obligaţiei contractuale. Prin nejustificare se înţelege inexistenţa vreunei
justificări ori prezentarea unei justificări neserioase/nefondate/neplauzibile.
11.7.1 - Rezilierea contractului poate fi declarată unilateral de partea îndreptăţită,
fără notificarea scrisă a celeilalte părţi, când aceasta din urmă se află de drept în
întârziere.
11.7.2 - Achizitorul poate declara rezilierea, cere restituirea preţului şi repararea
prejudiciului suferit şi atunci când a fost evins de toate bunurile sau de o parte a
acestora îndeajuns de însemnată încât, dacă ar fi cunoscut evicţiunea, el nu ar mai fi
încheiat contractul.
11.7.3 - Rezilierea operează de plin drept atunci când ambele părţi înţeleg să nu îşi
execute obligaţiile principale corelative. Rezilierea îşi produce efectele, fără
îndeplinirea vreunor formalităţi speciale, dacă se menţine concomitenţa neexecutării
un interval de 5 zile.
11.8 - Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţi.
11.9 - Prevederile pct. 11.8 nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina
sa, a determinat încetarea contractului.
12. Încetarea contractului
12.1 - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) prin ajungere la termen;
b) prin reziliere, conform prevederilor prezentului contract;
c) prin denunţare unilaterală, conform prevederilor prezentului contract;
d) printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în cazul declarării insolvenţei prestatorului,
conform legii;
e) prin acordul scris al părţilor, inclusiv în alte situaţii neimputabile care determină în mod
esenţial imposibilitatea executării contractului conform intereselor părţilor;
f) în conformitate cu prevederile clauzei 11.2 din prezentul contract;
g) în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă
debitorului că nu şi-a executat ori şi-a executat în mod necorespunzător oricare dintre
obligaţiile care îi revin.
13. Alte modalităţi de plată
13.1 - În cazul în care subcontractanţii propuşi în ofertă solicită plata directă, achizitorul va
efectua plăţi directe către aceştia, corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite în
momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de
subcontractare.
13.2 - Confirmarea prevăzută la clauza 13.1 se realizează prin documente agreate de toate
cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de achizitor şi
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea
executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
14. Clauze de revizuire
14.1. - Prezentul contract poate fi modificat în următoarele situaţii:
14.1.1. Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în situaţia în care au
loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al
căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat
preţul contractului, părţile le vor comunica în scris, în termen de 15 zile, stabilind totodată şi
modul de calcul al noului preţ ce va fi asumat prin act adiţional.
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14.1.2. În cazul în care drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din
prezentul contract 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
un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial,
iar modificarea nu presupune alte modificări substanţiale ale contractului, prestatorul va
notifica achizitorul în acest sens, acesta urmând să răspundă într-un termen de 10 zile.
Eventualul acord al părţilor cu privire la înlocuirea prestatorului iniţial se va concretiza prin
încheierea unui act adiţional la prezentul contract, semnat între achizitor, prestatorul iniţial şi
noul prestator.

Clauze specifice
15. Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi,
oricum, înainte de începerea executării contractului, prestatorul se obligă să constituie
garanţia de bună execuţie a contractului prin ______, în favoarea Achizitorului, în cuantum
de ______ lei (reprezentând 5% din valoarea fără TVA a acestuia), cu o valabilitate ce va
depăşi cu 14 zile durata contractului.
15.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului, numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie. În cazul în care prestatorul nu constituie garanţia de bună
execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului, achizitorul
îşi rezervă dreptul de a reţine, ca sancţiune comercială, garanţia de participare.
15.3 - În situaţia executării garanţiei de bună execuţie conform clauzei 9.4., prestatorul are
obligaţia de a reîntregi garanţia, raportat la restul rămas de executat.
15.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la
data ultimului proces verbal de recepţie.
15.5 - În cazul în care terţul/ii susţinător/i îndeplineşte/îndeplinesc obligaţia/obligaţiile
asumată/e prin angajamentul ferm anexă la prezentul contract, prestatorul va notifica
achizitorul în acest sens, în termen de 3 zile de la apariţia noii situaţii juridice.
15.6 - Achizitorul va putea urmări orice pretenţie la daune pe care prestatorul ar putea să o
aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin
angajamentul ferm. În acest sens, prestatorul cesionează către achizitor, cu titlu de
garanţie, drepturile sale din cadrul angajamentului ferm.
16. Alte responsabilităţi ale prestatorului
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
16.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit, conform anexei nr. 2 la contract. Totodată, este răspunzător
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
17. Alte responsabilităţi ale achizitorului
17.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
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18. Recepţie şi verificări
18.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
18.2 - Dacă, în urma verificărilor serviciile corespund specificaţiilor din propunerea tehnică,
se va încheia procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.
18.3 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor, în conformitate cu prevederile din
prezentul contract.
18.4 - Dacă vreunul din serviciile verificate nu corespunde specificaţiilor din propunerea
tehnică, pe baza procesului-verbal de reclamaţie, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar
prestatorul are obligaţia ca în termenul de executare şi fără a modifica preţul contractului de
a depune toate diligenţele necesare pentru ca serviciile să corespundă specificaţiilor
tehnice.
19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
19.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului, în perioada/perioadele înscrise în
graficul de prestare. Ordinul de începere a contractului va fi emis în maxim 7 zile de la data
depunerii garanţiei de bună execuţie.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.
19.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
19.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
19.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului ori de a rezilia contractul în condiţiile stipulate mai sus.
20. Subcontractanţi
20.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul, un exemplar din acestea fiind transmis achizitorului.
20.2 - Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea prezentului contract toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
20.3 - (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.
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se va realiza cu acordul
prealabil al achizitorului, cu verificarea îndeplinirii, de către noul subcontractant, a tuturor
criteriilor de selecţie iniţiale şi nu va determina schimbarea preţului contractului.
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20.5 - Prestatorul poate introduce în contract un subcontractant nou în cazul în care se
regăseşte în imposibilitatea de a îndeplini anumite părţi din contract. Introducerea
subcontractantului nou se va realiza cu acordul prealabil al achizitorului, cu verificarea
îndeplinirii, de către subcontractantul propus, a tuturor criteriilor de selecţie iniţiale şi nu va
determina o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221
din Legea nr. 98/2016.
20.6 - Prestatorul poate renunţa la unul dintre subcontractanţii propuşi, cu notificarea
prealabilă a achizitorului şi cu asumarea executării părţii din contract care îi revenea, iniţial,
subcontractantului la care s-a renunţat.
21. Forţa majoră
21.1 - Răspunderea contractuală este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă
majoră. Răspunderea contractuală nu este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de
un caz fortuit.
21.2 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.3 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.4 - 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.
21.5 - 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.
21.6 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.7 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare
de o lună, 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.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2 – Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări (cn)
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. Caracterul confidenţial al contractului
26.1 - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terţe părţi, în
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
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26.2 - Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoane implicate în îndeplinirea contractului
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.
26.3 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă, sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informaţia.
Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul achiziţiei publice se acordă cu
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care
aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală,
potrivit legii.
27. - Prelucrarea datelor cu caracter personal
27.1 - În limitele şi în înţelesul prezentului contract, fiecare parte este de acord că:
i. Persoanele fizice identificate în cadrul prezentului contract (reprezentanţi legali
sau convenţionali ai Părţilor - inclusiv cele menţionate în documentaţia analizată în procesul
de iniţiere a relaţiei contractuale - diverşi împuterniciţi, angajaţi, colaboratori, persoane de
contact) au calitatea de "persoane vizate", prelucrarea datelor cu caracter personal ale
acestora fiind necesară pentru iniţierea şi derularea relaţiei contractuale. Datele personale
ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de Părţi pe perioada de valabilitate a prezentului
contract, precum şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau
interesele legitime ale Părţilor, în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a
unor astfel de date;
ii. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal realizată în baza prezentului
contract este în responsabilitatea Părţii care efectuează respectiva prelucrare.
27.2 - Fiecare Parte este responsabilă şi confirmă că a luat toate măsurile de precauţie
pentru a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri,
achiziţii sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal
deţinute despre cealaltă Parte. Cu toate acestea, în cazul în care datele cu caracter
personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o persoană neautorizată sau are loc
orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat
celeilalte părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri
considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel
de acces neautorizat.
28. - Modificarea contractului
28.1 - Prezentul contract nu poate fi modificat.
28.2 - Prin excepţie modificarea este permisă doar în cazurile expres prevăzute în contract,
în situaţiile impuse de lege, precum şi atunci când părţile convin asupra apariţiei unor
circumstanţe care lezează grav interesele acestora. În acest caz părţile vor încheia act
adiţional ce devine parte integrantă din contract.
29. – Alte clauze
29.1 - Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu de drept, asupra
sumelor/debitelor şi/sau serviciilor restante, părţile putând cere una împotriva celeilalte
executarea silită a obligaţiilor scadente, fără nici o altă formalitate.
29.2 - Lipsa de efecte a oricăreia dintre prevederile acestui contract nu va afecta
valabilitatea oricărei alte prevederi contractuale sau a întregului contract, acesta rămânând
să îşi producă efecte în continuare, cu excepţia cazului în care respectiva prevedere era
esenţială pentru existenţa contractului. Părţile vor înlocui prevederea lipsită de
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efecte/inaplicabilă sau ilegală cu o altă prevedere care să păstreze, pe cât posibil, intenţia
iniţială a Părţilor.
29.3 – În cazul în care există discrepanţe între voinţa reală şi cea declarată a părţilor, când
clauzele contractuale sunt echivoce, confuze sau contradictorii sau când contractul este
incomplet, interpretarea contractului se face potrivit regulilor de drept comun.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru
Achizitor şi unul pentru Prestator.
Achizitor

Prestator

Şeful U.M. 0929 Bucureşti

Contabil şef
Consilier Juridic

11 / 13

Anexa nr. 1 la contractul nr. _____ din _________

SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

Nr.
crt.

Valoare
unitară
- lei fără TVA -

Denumire serviciu

Valoare totală
- lei fără TVA-

TOTAL VALOARE (lei fără TVA)
T.V.A.
TOTAL VALOARE (lei cu TVA )

Achizitor

Prestator

Şeful U.M. 0929 Bucureşti

Contabil şef

Consilier Juridic
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Anexa nr. 2 la contractul nr. _____ din __________

GRAFIC PRESTARE SERVICII

Nr.
crt.

Denumire curs

Număr
cursanţi

Durata

Achizitor

Perioada

Prestator

Şeful U.M. 0929 Bucureşti

Contabil şef

Consilier Juridic
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