CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE
nr. ..................../........................

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările
ulterioare, a Hotărârii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a incheiat prin
achiziţie directă- anunţ SEAP............... , prezentul contract de proiectare
Între:
1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
având sediul în P-ţa Petru Rareş, nr. 1-2, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 420080, telefon
0263/230741, fax 0263/214750, cod de înregistrare fiscală 4347550, cont RO95TREZ
10124510220XXXXX Trezoreria Bistriţa, reprezentată legal de catre domnul Emil Radu
Moldovan, având funcţia de presedinte al Consiliului Judetean, prin împuternicit domnul Florin
Grigore Moldovan , având funcţia de Administrator Public al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi domnul Teofil Iulian Cioarbă având funcţia de director economic, în calitate de achizitor, pe
de o parte, şi
1.2. .......................... cu sediul în ..............., nr............, judeţ ............., telefon/fax, număr
de înmatriculare J../..../.........., cod fiscal .......... atribut fiscal R, cont nr.RO....TREZ..............
deschis la Trezoreria ................ , reprezentată prin .............- administrator, în calitate de
prestator, pe de altă parte,
Cu respectarea Condiţiilor Contractuale

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare, respectiv: Elaborare
documentație tehnico-economică – Proiect tehnic de executie + Detalii de execuție (PT +
DDE), documentatie obținere DTAC, caiete de sarcini pe specialități, specificații tehnice si
montaj echipamente tehnologice privind ”Realizare by-pass pluvial pe platforma de
compost şi Montare vane pentru evacuare controlată şi în siguranţă a levigatului din
Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu” și Asistenţă
tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, a obligaţiilor asumate prin contract şi în acord cu prevederile legale în
materie.
2.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
Contractului de prestări servicii.
2.3. Preţul pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, pentru
prestarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata
execuţiei, este de ……………….. lei (fără TVA) defalcat astfel:
2.3.1..................lei fără TVA pentru elaborarea documentaţiei tehnice proiect tehnic
de execuţie, detalii de execuţie , documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de
construire, caiete de sarcini pe specialităţi, specificaţii tehnice şi montaj echipamente
tehnologice
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2.3.2. ...............lei fără TVA servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor.
2.4.- În cazul deplasărilor pe teren, prestatorul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată
durata deplasărilor, întreaga logistică şi echipamentul necesar. Costurile implicate de aceste
activităţi sunt considerate ca incluse în preţul contractului.
2.5- Costurile legate de redactarea, multiplicarea şi transmiterea documentaţiei precum şi
ale oricăror materiale, elaborate de către prestator sunt considerate ca incluse în preţul
contractului.
2.6 - Costurile aferente taxelor pentru obţinerea avizelor ce fac obiectul prezentului contract
nu sunt incluse în preţul contractului, fiind suportate de către achizitor.
2.7 -Prestatorul va emite factura după prestarea serviciilor şi numai după recepţionarea
serviciilor de către achizitor.
3. Durata contractului
3.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile sus-menţionate în conformitate cu
obligaţiile contractuale asumate şi cu prevederile caietului de sarcini, în termen de maxim 15 de
zile de la data semnarii contractului.
3.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistenţă tehnică pe parcursul
execuţiei lucrărilor, odată cu emiterea ordinului de începere a lucrărilor și până la finalizarea
acestora, odată cu efectuarea recepţiei finale .
3.3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este
valabil până la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în
baza documentaţiilor elaborate de prestator.
4. Definiţii
4.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între Autoritatea contractantă, în calitate de Achizitor, şi prestatorul de servicii, în calitate de
Prestator;
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în
prezentul Contract;
c) preţul Contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul Contractului ;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în
legislaţia aplicabilă obiectului contractului.
f) Forţa majoră –orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care
impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract si este
constatat de o autoritate competenta. Nu este considerat forţă majoră şi nu produce efectele
juridice ale forţei majore evenimentul care, fără a crea o imposibilitate obiectivă şi absolută de
executare, face extrem de oneroasă executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
g) „Asistenta tehnica” – inseamna asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata
executiei lucrarilor, reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe
care trebuie să le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor.
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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i) subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract și care executa și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale
construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând
în fata executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
j) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,
îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere
și/sau daune-interese);
5. Aplicabilitate
5.1. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
6. Documentele Contractului
6.1. Documentele prezentului Contract sunt:
a) caietul de sarcini - Anexa 1;
b) propunerea tehnică - Anexa 2;
d) propunerea financiară - Anexa 3;
e) clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc
aspectele tehnice şi financiare, dacă este cazul - Anexa 4;
f) clarificările din perioada de evaluare, dacă este cazul - Anexa 5;
g) contractele încheiate cu subcontractanții – dacă este cazul - Anexa 6;
h) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț dacă este cazul - Anexa 7;
j) acord de asociere dacă este cazul - Anexa 8
k) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.
7. Standarde
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele normative şi
legislaţia în vigoare.
8. Caracterul de document public
8.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează 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.
9. Drepturi de proprietate intelectuală
9.1. În relaţia dintre Părţi, Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de
proprietate intelectuală/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente
elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor.
9.2. Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeaza Achizitorul sa
copieze, sa foloseasca şi sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de
către Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.
9.3. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; şi
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b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei emise de către Achizitor.
10. Garanţia de bună execuţie a contractului de servicii – nu s-a solicitat.
11. Responsabilităţile Prestatorului
11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în Contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat fără erori sau omisiuni ale
proiectului care să genereze lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care
pot leza obligațiile financiare ale Achizitorului.
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura
resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract,
în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din Contract;
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
Contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata Contractului.
11.3. Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construţii cu modificările şi completările
ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât şi a
prevederilor legale în vigoare şi a H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor,
Proiectantul are următoarele obligaţii şi răspunderi:
- să asigure prin Proiect nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea
reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
- să prezinte specialistilor atestaţi Proiectul tehnic de executie şi Detaliile de execuţie
elaborate precum şi să solutioneze neconformităţile şi neconcordanţele semnalate;
- să precizeze prin Proiect categoria de importanţă a construcţiei şi cerinţele pe care
Proiectul trebuie de executie să le îndeplinească, în vederea verificării.
- să colaboreze cu specialiştii atestaţi pe toată durata de realizare a Proiectului.
11.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii
10/1995 privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile și garanțiile ce
decurg atât din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.
11.5. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura
prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a răspunde la
solicitările de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor pune
Achizitorul in situatia de a incalca termenele şi condiţiile prevăzute de legislatia privind achizitiile
publice.
11.6. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de
proiectare – ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
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obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fara costuri sumplimentare in
sarcina Achizitorului.
11.7. În perioada de execuţie a lucrărilor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte
de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate (dacă este cazul). Înainte de recepţia
la terminarea lucrărilor, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor
privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei
de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). La
recepţia finală, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul final privind asistenţa tehnică
acordată în perioada de garanţie.
12. Responsabilităţile Achizitorului
12.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor şi furnizare a
documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislatia in vigoare.
13.2. Verificările vor fi efectuate de către reprezentanţii Achizitorului care în măsura în
care constată conformitatea/neconformitatea Serviciilor şi/sau documentelor, vor întocmi un
Proces Verbal cu privire la Serviciile şi/sau Documentele solicitate de Achizitor.
13.3. În cazul în care reprezentanţii Achizitorului însărcinaţi cu verificările conform
articolului 13.1 de mai sus constată că Serviciile nu au fost prestate şi/sau Documentele nu au
fost furnizate în conformitate cu solicitările Achizitorului şi prevederile Contractului, vor
consemna aspectele semnalate in Procesul Verbal menţionat la art. 13.2 şi îl vor notifica în mod
corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor la data notificată de
către Achizitor cu privire la începerea activităţii de servicii.
14.2. (1) Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, conform art. 3 din prezentul Contract.
14.3. Cu excepţia prevederilor de la art. 20, o întarziere în îndeplinirea Contractului dă
dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 18.
15. Modalităţi de plată
15.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile
de la data procesului-verbal de predare-primire a documentaţiei tehnice, pe baza facturii.
(2) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor de asistenţă tehnică (dacă este
cazul) acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor după acceptarea de către Achizitor a
Rapoartelor de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate/ a Raportului la
terminarea lucrărilor, după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Executantului lucrării/
a Raportului la recepţia finală. Plăţile aferente serviciilor de asistenţă tehnică se efectuează în
temeiul comunicării de catre Prestator a facturii fiscale, acceptata de catre Achizitor fără
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observații în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor.
16. Ajustarea preţului Contractului
16.1 Preţul contractului este ferm pe toată durata de prestare a serviciilor, nu se
ajustează.
17. Modificări şi Amendamente
17.1. Dreptul de a Modifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face
in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin act
adițional la prezentul contract.
18. Penalităţi, daune-interese
18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de 0,2 % /zi (dar
un mai puțin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare)din
valoarea contractului până la îndeplinirea obligației respective,
Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului
de catre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a
fi operate.
18.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată
a facturii în termenul prevăzut la art.15.1, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4
din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de
plată a unor sume de bani rezulând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și
autorități contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.
19. Încetarea contractului
19.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :
a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului
contract și legislației aplicabile;
b) prin acordul părților consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător
obligațiile contractuale.
19.2 În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către
Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
19.3. În situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract
conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză
penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract .
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19.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente
între părțile contractante.
19.5. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului
contract.
19.6 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15
zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului,
sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denuntarii.
19.7 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu
dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada
de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice ;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a
obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie
a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în
vigoare.
19.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei
alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul
subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi
obligatiile sale.
19.9 Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din
garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor interese depășește cuantumul garanției de
bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea
Achizitorului.
20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
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 de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 60 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
Contractului.
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21.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente
22. Limba care guvernează Contractul
22.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.
23. Asigurări
23.1. Obiectul Asigurării
(1) Înainte de începerea Prestarii Serviciilor, Prestatorul va face şi va menţine în vigoare,
pe toata perioada de derulare a contractului o asigurare de raspundere civila profesionala care
va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor.
24. Legea aplicabilă Contractului
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
25. Subcontractarea, Tert Sustinator
25.1. Subcontractarea
25.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este
obligatorie furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Prestator cu
subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale
acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor,
reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi
sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor,
optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).
25.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de
implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare
substantiala a a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare
privind achizitiile publice.
25.1.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada
de implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte
de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.
25.1.4. In situatia prevazuta la art. 25.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica
subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate
in oferta ca fiind realízate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial
optiunea subcontractarii acestora.
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
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25.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa
prezinte:
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si
a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse
subcontractarii.;
- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor
cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza
a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va
face obiectul contractului;
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de
achiziţie publică.
25.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in
nici o situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
25.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita în condițiile art 221 din Legea
nr. 98/2016, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele
incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sa introduca in
contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va
fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu
diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste
modul de indeplinire a Contractului.
25.2 Plata directa catre subcontractanti
25.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract
indeplinite de catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune,
conform dispozitiior legale aplicabileprivind achizitiile publice.
25.2.2. In aplicarea prevederilor art. 25.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul
nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul
introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.
25.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci
cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
25.2.4. In aplicarea prevederilor art. 25.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin
íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand
contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului
25.3. Tertul Sustinator
25.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul
consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
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angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta
25.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului
care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul
sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de
valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei
alte proceduri de atribuire.
26. Comunicări
26.1. (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.
26.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26.3 – Responsabil din partea autorităţii contractante cu derularea preztentului contract
este doamna Borşa Luminiţa.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor contractante, conţine 26 de articole, 10(zece)
pagini, şi s-a încheiat astăzi .......2017, într-un număr de 4 (patru) exemplare, toate cu valoare
de original, din care 3 (trei) la achizitor şi unul la prestator.
Achizitor,
Administrator Public ,
Florin Grigore MOLDOVAN

Prestator,
Administrator,

Director economic,
Teofil Iulian CIOARBĂ

Director executiv,
Grigore-Dorin POPESCU

Şef Serviciu Tehnic, Investiţii
Veronica HASNAŞ
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