Contract de servicii
nr. ...... din ..........2017
În temeiul prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art.43 din HG nr.395/2016 privind Normele
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 - prezentul contract de prestări
servicii
1. Părţile contractante
1.1.UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD,
prin Consiliul Judeţean 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 RO95TREZ10124510220XXXXX 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 Teofilş Iulian Cioarbă, având
funcţia de director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi
1.2. ................ cu sediul în ............, str........ .......nr........, judeţul .......... telefon ........,
fax:.......,e-mail: .........@......... , număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J..../....../.....,
cod fiscal ...... atribut fiscal R, cont nr.RO.......TREZ..............deschis la Trezoreria ...............,
reprezentată prin ........ , în calitate de 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 furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
e.forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, un
eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 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, fară a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
f. cazul fortuit- evenimentul 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.
g.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

1

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 informare şi publicitate în cadrul proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa – Colibiţa – Bistriţa
Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN17D) – Poiana
Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţ Bistriţa Năsăud, lot 2, lot3, lot 4, SMIS nr.NA-NV/ BN/2016/6/6.1/1/345/16.11.2016”, propunerea
tehnica si financiara depuse în cadrul procedurii de achizitie publica, precum si in
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract
pentru serviciile prestate.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor este de ......... lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA de
....% respectiv ..... lei, rezultând o valoare totală de ......... lei, conform ofertei financiare
depuse în cadrul procedurii de achiziţie, astfel:
a. publicarea a 3 anunțuri/comunicate de presă privind procedurile de achiziție ..... lei
b. realizarea și amplasarea a 7 panouri temporare pe traseul drumului județean.......lei
c. publicarea a 4 anunțuri/comunicate de presă privind stadiul implementării
proiectului.....lei;
d. organizarea a 4 conferințe de presă.........lei ;
e. realizarea și amplasarea a 7 plăci permanente pe traseul drumului județean
modernizat........lei;
f. publicarea anunţului/ comunicatului de presă la finalizarea proiectului.......lei.
5. Durata contractului
5.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil pe
toată durata de implementare a proiectului, respectiv până la data de 31.03.2020.
5.2. - Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se modifică durata de
implementare a proiectului stabilită în Contractul de finanţare nr.9/13.05.2017 încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene AM-POR
2014-2020.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului, parte integrantă din acesta sunt (cel puţin) :
a) caietul de sarcini inclusiv clarificările şi sau/măsurile de remediere aduse până la
data depunerii ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie
publică/acordul cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către
subcontractanţi, dacă este cazul;
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f) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) Manual de identitate vizuală pentru Programul Operaţional Regional (POR) 20142020, ediţia I- martie 2016;
h) alte anexe.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
propunerea tehnica si financiara depuse în cadrul procedurii de achizitie publica, precum şi in
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele în
conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, propunerea tehnica si financiara depuse în
cadrul procedurii de achizitie publică anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele prevăzute în solicitările scrise
emise de beneficiar pentru fiecare serviciu/activitate prevăzută în caietul de sarcini.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) 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, 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.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate şi recepţionate.
8.2 - Achizitorul se obligă să emită solicitări scrise către beneficiar pentru realizarea
serviciilor/activităţilor prevăzute în caietul de sarcini.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate ca urmare a solicitărilor scrise în
termen de maxim 3 zile de la data prezentării raportului lunar de activitate însoţit de proceseverbale de recepţie a serviciilor efectuate şi de dovezile privind realizarea serviciului conform
art.13 din prezentul contract.
8.3 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la
primirea facturii pentru plata, condiţionat de acceptarea prestarii serviciilor, potrivit art. 6 alin.1
lit. c, din Legea nr. 72/2013 – privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si
între acestia si autorităti contractante.,
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen 30 de zile de la expirarea perioadei
prevazute la art.8.3, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor în ziua
imediat urmatoare celei in care achizitorul şi-a onorat restanţa, prestatorul va relua prestarea
serviciilor.
9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu
modificările şi completările ulterioare.
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9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi,
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a rezilia unilateral contractul şi de a pretinde plata de
daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil republicat cu modificările şi completările ulterioare.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru prestator.
9.5 - În toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de ……., reprezentând 10% din valoarea totală a contractului înainte de începerea execuţiei
contractului, printr-unul din următoarele mijloace prevăzute de lege:
a) printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de
asigurări;
b) prin reţineri succesive, caz în care se va deschide un cont de către prestator la
unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, la dispozitia autorităţii
contractante, în care se va depune o sumă, nu mai puţin de 0,5 % din preşul contractului fără
TVA, urmând ca pe parcurs sa se reţină în acest cont din sumele datorate prestatorului, până
la concurenţa sumei reprezentând garantia de bună execuţie de 5% din preţul contractului
fără TVA.
c) prin depunerea în numerar la caseria instituţiei în conformitate cu prevederile art.40
alin(2), din HG 395/2016.
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului, 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.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat
până la acea dată pretenţii asupra ei.
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11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate
cerinţele din caietul de sarcini.
(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 prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini.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 - Prestatorul se obligă să întocmească şi să depună la achizitor factura fiscală însoţită
de raport de activitate aferent serviciilor/activităţilor prestate conform caietului de sarcini,
însoţit de procese-verbale de recepţie a serviciilor şi de dovezile privind prestarea serviciilor
conform art.13 de mai jos.
11.4 - Prestatorul va preda Autoritații contractante un dosar în format tipărit şi electronic în
care vor fi înregistrate toate documentele şi materialele de informare şi comunicare elaborate
în cadrul prezentului contract.
11.5 – Prestatorul se obligă ca toate activitățile și produsele de informare și publicitate să fie
realizate cu respectarea prevederilor și indicațiilor tehnice cuprinse în Manualul de Identitate
Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 (disponibil pe website-ul
www.inforegio.ro și www.nord-vest.ro, anexat caietului de sarcini, design-ul materialelor
publicitare fiind realizat de personal calificat în domeniu.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
solicitate şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, verifică şi acceptă toate livrabilele
rezultate din desfăşurarea activităţilor conform caietului de sarcini .
13.2 - Recepţia serviciilor şi livrabilelor din prezentul contract se finalizează cu întocmirea
unui proces-verbal de recepţie care stă la baza achitării facturii aferente serviciului respectiv.
13.3 – La fiecare recepţia a serviciilor se vor prezenta dovezi privind realizarea serviciului
respectiv, astfel :
a. pentru comunicatele /anunţurile tipărite în ziarul se va depune exemplar din
respectivul ziar, pentru comunicatele /anunţurile publicate în ziar în variantă on line se va
depune un print screen.
b.pentru organizarea de conferinţe se va întocmi și transmite către beneficiar a
dosarului de presă cuprinzând aparițiile in media după fiecare conferința de presă, lista de
prezență semnată de participanți și fotografiile de la eveniment.
c.pentru realizarea și amplasarea plăcilor temporare şi permanente se vor face
fotografii în format digital.
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14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea fiecărui tip de serviciu/activitate
descrisă la punctul 8 din Caietul de sarcini la data primirii solicitării scrise din partea
beneficiarului.
(2)În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în caietul de sarcini, 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.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă cerinţele caietului de
sarcini, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în caietul de sarcini se face cu acordul părţilor, prin
act adiţional.
14.4 -În afara cazului în care achizitorul este de acord, in scris, prin act aditional, cu o
prelungire a termenului de prestarea a serviciilor, obiect al prezentului contract, orice
întârziere în îndeplinirea contractului, dă dreptul achizitorului de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată
potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare, avand si
posibilitatea de a solicita aplicarea art.9.3 din prezentul contract.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului nu se actualizează.
16. Subcontractanţi
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora,
precum şi sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(2) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite
de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul incheierii
contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile
prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant.
(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv
achizitor, prestator şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod
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nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de
subcontractant.
(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în
ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca
aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă
activităţilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca
fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
16.5 - (2) Subcontractanţii schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria
răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii
tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
16.6 - (3) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile
înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.
16.7 - (4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 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.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 -Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - 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.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada 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 pretinde celeilalte daune-interese.
18. Cesiunea
18.1.Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate în
prezentul contract.
18.2.Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa preţul serviciilor prestate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, cu modificările si
completările ulterioare şi art.204 ^1 din OUG 34/2006 cu modificările si completările
ulterioare, şi numai cu acordul achizitorului cedat.
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18.3.Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în
condiţiile art.18.2 din contract.

19.Conflictul de interese
19.1- Parţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţiala a contractului de servicii. Conflictele de
interese pot aparea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitaţile politice ori
de naţionalitate, legăturile de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legături ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executării contractului de servicii trebuie
notificat în scris, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
19.2-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă masurile luate sunt corespunzătoare şi
poate solicita masuri suplimentare dacă este necesar.Prestatorul se va asigura ca personalul
său, salariat sau contractat de el, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de
interese. Prestatorul va înlocui in maxim 30 de zile şi fără vreo compensaţie din partea
achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat care se regăseşte într-o
astfel de situaţie.
19.3- Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea să îi compromită independenţa
ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat. În cazul în care prestatorul nu îşi
mentine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului de servicii, fără a fi necesar niciun
preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiţii şi fără să fie necesară intervenţia
instantei judecătoresti.
19.4-Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului
respectiv, pentru cauză imorală.
20. Incetarea contractului
20.1 - De drept:
a) prin ajungere la termen
b) in cazul in care una dintre parti intra in faliment, lichidare sau dizolvare.
20.2 – Cu acordul partilor.
20.3 - Prin reziliere, astfel:
a) in situatia in care prestatorul nu-si îndeplineşte obligatiile asumate prin contract, desi
a fost notificat despre aceasta, caz in care achizitorul sub conditia unei notificari prealabile cu
5 zile lucratoare, poate solicita rezilierea si pretinde plata de daune-interese
b) in situatia in care din vina exclusiva a prestatorului, achizitorul nu semneaza
procesul-verbal de receptie si notifica prestatorul in vederea remedierii, in termen de 15 zile
lucratoare a lipsurilor/neconcordantelor constatate, iar acesta nu raspunde solicitarii
20.4 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de servicii cu efecte depline (de jure) după
acordarea unui preaviz de 10 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare,
dar nelimitându-se la acestea:
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului contract;
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b) Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 zile de la data notificării
emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau
neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi
la timp a prestarii serviciilor;
c) Prestatorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către
achizitor;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc
de probă pe care achizitorul o poate justifica;
f) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat
cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate
ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
g) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări
din bugetul CE, prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca
rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;
h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la
personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului
contract.
20.5 – În cazul în care achizitorul reziliaza prezentul contract din vina exclusiva a
prestatorului, are dreptul de a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum este de
10% din valoarea contractului, fara TVA.
20.6 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit
anterior acesteia în temeiul prezentului contract.
20.7 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
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.
21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze pe cale contencioasă.
21.3 – Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute în
legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea acestor contracte
revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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24. Comunicări
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, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Amendamente
25.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi fără de care executarea acestuia nu se poate
derula, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea
98/2016.
26. Implementarea contractului
Responsabil cu implementarea contractului din partea achizitorului este numită doamna
Luşcan Corina, responsabil cu publicitatea în cadrul proiectului .
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor contractante, conţine 26 de articole,
...(........) 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,

Prestator,

Administrator public
Florin Grigore MOLDOVAN

Director economic,
Teofil Iulian CIOARBĂ

Manager proiect,
Alexandru Marian TONIUC

Viza juridică,

Vizat C.F.P.
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