
CONTRACT DE  SERVICII 
nr.______________data_______________ 

 
 

 
 
Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE 
 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
 

intre 
 
Autoritatea contractanta Fundaţia TERRA Mileniul III, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Cluj, nr.43, 
sector 1, cod de inregistrare fiscala: 1057191, tel. ............................., Fax ............................. , cont 
.............................................deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin Director 
Executiv Ioana Ciută , în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
 

si 
 
_ ___________________________________cu sediul ________________________________ 
telefon/fax   ____________________   numar   de   inmatriculare   

______________________________ _ 
cod unic de inregistrare __________________________________ cont trezorerie 
_ ________________________________deschis la ________________________________ 
reprezentata prin______________________________________(denumirea conducatorului), 
functia_________________________ in calitate de Prestator, pe de alta parte. 
 
denumite in continuare fiecare in parte „Partea” si in mod colectiv „Partile” au convenit incheierea 
prezentului contract de prestari servicii asistenta tehnica, in urmatoarele conditii: 
 
Art. 2. TERMENI SI DEFINITII 
 
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi definiti si interpretati astfel: 

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;  
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;   
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, pentru 
serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzatoare de catre Achizitor;   

d. oferta-  actul  juridic  prin  care  operatorul  economic  isi  manifesta  vointa  de  a  se  angaja  
din  punct  de vedere juridic in acest contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea 
financiara si propunerea tehnica. In cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea 
tehnica si cea financiara acceptate de catre achizitor si pe baza carora a avut loc atribuirea 
acestui contract;  

e. propunere tehnica – parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini cuprins 
in documentatia de atribuire;   

f. propunere financiara – parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte 
conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin 
documentatia de atribuire;   

g. specificatii   tehnice/caiet   de  sarcini/termeni   de   referinta   –   descrierea   serviciilor   ce   
trebuie livrate/prestate sub contract, si orice modificari sau adaugiri ale acestora in conformitate 
cu prevederile Contractului; 



h. servicii – totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie sa le realizeze si care fac obiectul 
prezentului contract;  

i. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea 
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;   

j. ordin administrativ - orice instructiune sau dispozitie emisa de managerul de proiect, in 
numele achizitorului, catre prestator privind inceperea executarii activitatilor prezentului 
contract;   

k. act aditional - document prin care se pot modifica termenii si conditiile prezentului contract;   
l. conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a 

exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice 
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea 
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul 
prestatorului;   

m. garantie  de  buna  executie  -  garantia  care  se  constituie  de  catre  prestator  in  scopul  
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a prezentului 
contract;  

n. daune-interese – compensari sau despagubiri banesti pe care o parte le poate cere celeilalte 
parti, pe calea instantei, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea 
defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor contractuale;   

o. penalitate - despagubire baneasca sau in orice alta valoare patrimoniala cuantificata, pe care 
partea in culpa urmeaza sa o plateasca, o parte celeilalte parti, conform legii sau contractului, in 
caz de neexecutare sau neexecutare corespunzatoare a claizelor contractuale; 

 
p. proiect – ansamblul de activitati in legatura cu care sunt prestate serviciile in baza prezentului 

contract; 
 

q. manager de proiect - persoana fizica nominalizata de catre achizitor, responsabila cu 
monitorizarea implementarii contractului in numele si pe seama achizitorului 

 
r. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;  

 
Art. 3. INTERPRETARE 
 
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
orma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. f 

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
od diferit. m 

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include achizitorul si prestatorul asa cum sunt 
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si 
orice organizatie avand personalitate juridica care executa activitati in legatura cu prezentul contract. 
3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract . 
 
Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Prestatorul se obliga sa organizeze servicii de organizare evenimente – cod CPV 79952000-2 in cadrul 
proiectului cu titlul „Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a ONG-
urilor  cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020”, Programul Operaţional 



Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa 1, domeniul de intervenţie 1.1, în cadrul cererii de proiecte 
1/2010, cod SMIS 35343, Contractul de finanţare 369/ 29.11.2012 cu Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, in perioada convenita si asa cum este prevazut in propunerea tehnica si caietul de sarcini si 
in conformitate cu celelalte obligatii asumate prin prezentul contract.  
 
4.1. Achizitorul se obliga sa platesca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
Art. 5. PRETUL CONTRACTULUI 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea prezentului contract, platibil prestatorului de catre achizitor, 
onform propunerii financiare, este de ......................... lei, din care  lei lei reprezentand TVA.  c 

5.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.  
 
Art. 6. DURATA CONTRACTULUI 
 
6.1. Durata prezentului contract este de ................ luni, incepand cu data semnarii prezentului contract 
de catre ambele parti, adică  de  la............................................până  la ………............... 
 
 
Art. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
 
7.1. Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite prin prezentul contract, care include in 
ordinea enumerarii, urmatoarele anexe: 

a) Caietul de sarcini;   
b) Propunerea tehnica si propunerea financiara;   
c) Garantia de buna executie.   

7.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii 
de prioritate stabilite la pct. 7.1.  
 
Art. 8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 
 
8 .1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:  

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor 
persoane implicate in indeplinirea prezentului contract;   
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare 
a prezentului contract, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.   

8.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 
onfidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.  c 

8 .3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la  
c ontract daca: 

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 
contractanta; sau  
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante 
pentru asemenea dezvaluire; sau   
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.  

 
Art. 9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
 
9.1. Organizează evenimentele din cadrul proiectului asa cum este prevazut in propunerea tehnica si 
caietul de sarcini. 
9 .2. Presteaza serviciile la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica.  
9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea si livrarea serviciilor in conformitate cu 
cerintele din caietul de sarcini si propunerea tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta 
tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului. 
9.4. Prestatorul  trebuie  să  asigure   pe  toată  durata  desfăşurării  evenimentelor  prezenţa  



permanentă  a unei persoane care are obligaţia de a sprijini participanţii pe toată perioada derulării 
evenimentelor şi de a menţine buna desfăşurare a acestora. 
9.5. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele si orice alte asemenea cerute de si pentru contract, in masura in care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod 
ezonabil din contract. r 

9.6. Realizarea unui raport tip proces verbal, la terminarea fiecărui  eveniment (întâlnire de lucru) care 
să conţină detalii despre activităţile desfăşurate, întârzierile sau cauzele care au dus la modificări în 
cadrul activităţilor respective, observaţii ale părţilor implicate, calitatea serviciilor etc. 
9.7. Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia 
muncii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu 
privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, 

liminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor.  e 
9.8. Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si se 
va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia 
vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va despagubi 
achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in 
vigoare de catre prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa si 
ubordonatii acestuia.  s 

9.9. Prestatorul se va conforma ordinelor emise de managerul de proiect. Cand prestatorul apreciaza 
ca dispozitiile/instructiunile sunt emise cu depasirea competentei managerului de proiect ori nu 
corespund scopului contractului, va notifica achizitorul, intr-un termen de _____ zile de la data primirii. 

xecutarea ordinului nu va fi suspendata prin aceasta notificare.  E 
9.10. Prestatorul, fiind o asociere alcatuita din ______ persoane juridice, toate persoanele vor 
raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor din prezentul contract. Persoana desemnata de asociere sa 
actioneze in numele sau in cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual 

socierea.  a 
9.11. Orice   modificare   a   componentei   asocierii,   fara   acordul   prealabil   scris   al   achizitorului 

va   fi considerata o incalcare a prezentului contract.  
9.12. In termen de _______ de la semnarea de catre ambele parti a prezentului contract prestatorul 
comunica achizitorului o copie autentificata a acordului de asociere si numele si prenumele persoanei 
desemnata de asociere sa actioneze in numele si pe seama prestatorului precum si datele de contact. 
 
Art. 10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 
 
10.1. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul catre prestator 

 conditiile convenite la art. 5 din prezentul contract.  in 
10.2. Achizitorul  se  obliga  sa  receptioneze  serviciile  in  termenul  convenit  la  art.  14.2  din  

prezentul contract.  
10.3. Notifica in scris prestatorului numele managerului de proiect, care reprezinta achizitorul in 
derularea prezentului contract, si datele de contact ale acestuia in termen de 3 zile de la semnarea 
contractului. 
 
ART. 11. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 
11.1. Plata serviciilor se realizează în regim de rambursare pe baza de factură emisă de prestator după 
realizarea fiecărui eveniment (întâlniri de lucru). 
11.2. Factura este însoţită de procesul verbal de recepţie a serviciilor.  
1 1.3. Facturarea pentru cazare si masa se va face separat cu cota TVA aferenta fiecarei activitati. 
1 1.4. Plata se realizează de către achizitor în termen de 30 zile de la data primirii facturii de la prestator  
însoţită de documentele menţionate la pct. 11.2.  
11.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului 
contract. 
 
Art. 12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 



 
12.1. In cazul in care din vina sa exclusiva prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca penalitati, o suma 

chivalenta cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.  e 
12.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 10 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata 

eefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.  n 
12.3. Penalitatile  datorate  curg  de  drept  din  data  scadentei  obligatiilor  asumate  conform  

prezentului contract.  
12.4. Pentru prejudiciul provocat de prestator prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

bligatiilor asumate, achizitorul poate percepe daune – interese in conditiile dreptului comun. o 
12.5. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului in 
conditiile prevazute la pct. 12.1. 
 
Art. 13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
 
13.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, valabila pe 
intreaga perioada de derulare a prezentului contract, in termen de 5 zile de la semnarea contractului 
de ambele parti si in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, sub forma scrisorii de 

arantie bancara emisa in conditiile legii.  g 
13.2. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut 

ovada constituirii garantiei de buna executie.  d 
13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand 
otodata obligatiile care nu au fost respectate.  t 

13.4. Garantia de buna executie se restituie in termen de 14 zile de la semnarea prosesului verbal de 
receptie a ultimului eveniment.  
 
 
A RT. 14. RECEPŢIE 
14.1. Achizitorul sau reprezentanţii săi verifică conformitatea serviciilor prestate cu specificaţiile din 
ropunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  p 

14.2. Achizitorul sau reprezentanţii săi realizează recepţia calitativă şi cantitativă a serviciilor prestate 
e parcursul desfăşurării evenimentelor, la finalul fiecărui eveniment .  p 

14.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
mputerniciţi pentru efectuarea recepţiei şi verificarea conformităţii serviciilor prestate.  î 

14.4. Dacă  vreunul  dintre  servicii  nu  corespunde  specificaţiilor  tehnice,  achizitorul  are  dreptul  să  
îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a face toate 
modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificaţiilor lor tehnice.  

14.5. Dreptul achizitorului sau a reprezentanţilor săi de a verifica şi, dacă este necesar, de a respinge 
nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost verificate de prestator, cu sau fără 

articiparea unui reprezentant al achizitorului, anterior realizării acestora.  p 
14.6. Recepţia fiecărui evenimet se finalizează cu încheierea unui proces-verbal semnat de comisia de 
recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform clauzelor prezentului contract.  
 
Art. 15. COD DE CONDUITA 
 
15.1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial conform regulilor si/sau codului de conduita al 
profesiei sale, precum si cu respectarea confidentialitatii privind clauzele contractului. Se va abtine sa 
faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, 
precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu 

cesta.  a 



15.2. Platile  catre  prestator  aferente  prezentului  contract  vor  constitui  singurul  venit  ori  beneficiu  
ce poate deriva din prezentul contract, si prestatorul respectiv, personalul sau salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocatie, plata 
indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din 
prezentul contract.  

15.3. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision 
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile prezentului contract, fara 

probarea prealabila in scris, a achizitorului.  a 
15.4. Prestatorul  si  personalul  sau  salariat  ori  contractat  de  acesta  vor  respecta  

confidentialitatea,  pe perioada executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei 
prelungiri a acestuia.  

15.5. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care 
se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe 
care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta 
unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
 
 
Art. 16. CONFLICTUL DE INTERESE 
 
16.1. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in 
cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni 

e la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.  d 
16.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a 
personalului sau. In cazul in care prestatorul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea 
dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict 
de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.  
 
Art. 17. DESPAGUBIRI 
 
17.1. Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa achizitorul, pe agentii si salariatii 
acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate 
din orice actiune ori omisiune a prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv 
conducerea, in executarea prezentului contract, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale 
sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala 

recum dreptul de autor.  p 
17.2. Prestatorul  se  obliga  sa  plateasca  daune-interese,  cheltuieli,  taxe  si  cheltuieli  de  orice  

natura,   
aferente, in situatia neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, 
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de 
atre achizitor. c 

17.3. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despagubi, proteja si apara achizitorul, agentii si salariatii 
acesteia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, reclamatiilor, pierderilor si pagubelor rezultate 
din executarea prezentului contract de catre prestator, in conditiile in care prestatorul este notificat de 
catre achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce achizitorul a luat 
cunostinta despre acestea; limitarea responsabilitatii nu se va aplica in cazuri de culpa grava sau 
neindeplinirea intentionata a obligatiilor. 
 
 
 
Art. 18. EXECUTIA CONTRACTULUI 
1 8.1 Perioada de executie  
18.1.1. Inceperea realizarii si livrarii serviciilor prevazute in prezentul contract se realizeaza la data 
primirii ordinului administrativ/lansarea comenzii transmise de achizitor.  
 



1 8.2. Prelungirea perioadei de executie 
18.2.1. Daca prestatorul se afla in imposibilitatea de a respecta perioada de prestare si de livrare a 
serviciilor din cauza achizitorului sau din cauza unui eveniment cu caracter de forta majora, achizitorul 

oate prelungi perioada de livrare si de prestare. p 
18.2.2. Pentru a beneficia de aceasta prelungire, prestatorul notifica achizitorului cauzele care 
constituie obstacol in executia prezentului contract si care determina intarzierea. Notificarea are efect 
numai in situatia in care prestatorul o transmite in cel mult ______ zile de la data aparitiei cauzelor care 

etermina intarzierea. d 
18.2.3. Achizitorul are la dispozitie un termen de ______ zile de la data primirii notificarii prestatorului 
pentru a comunica acestuia decizia sa, cu exceptia situatiei in care contractul nu ajunge la termen 

ainte de expirarea acestei perioade. in 
18.2.4. Nici o solicitare de prelungire a perioadei de executie nu poate fi transmisa dupa expirarea 
perioadei de executie a serviciilor. 
 
1 8.3. Locul de executie 
18.3.1. Prestatorul aduce la cunostinta achizitorului, la cererea acestuia, locul de executie a prestatiilor. 
Accesul in locurile de prestare a serviciilor este rezervat numai reprezentantilor achizitorului. 
Persoanele nominalizate de achizitor vor beneficia de acces liber numai in locul de executie a 
prestatiilor ce fac obiectul prezentului contract, respectand instructiunile referitoare la securitatea 
locatiei. 
 
1 8.4.Expirarea perioadei de executie 
18.4.1. Data expirarii perioadei de executie a prezentului contract este după prestarea serviciilor 

revazute in prezentul contract.  p 
18.4.2. In caz de neexecutare a obligatiilor asumate pana la data limita de valabilitate a prezentului 
contract, executarea contractului expira la data limita de valabilitate a acestuia, cu exceptia situatiilor in 
care achizitorul a emis inainte de data limita un nou ordin administrativ catre prestator.  
 
1 8.5.Informarea 
18.5.1. Prestatorul va prezenta achizitorului orice informatie in legatura cu serviciile realizate si livrate si 
cu Proiectul, astfel cum managerul de proiect poate oricand solicita. 
 
1 8.7. Arhiva 
18.7.1. Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu privire la serviciile 
realizate si livrate, intr-o forma suficienta pentru a stabili cu acuratete serviciile prestate, identificate in 
actura (facturile) prestatorului.  f 

18.7.2. Prestatorul   va   permite   managerului   de   proiect   sau   oricarei   persoane   autorizate   de   
catre achizitor sau chiar achizitorului, sa inspecteze sau sa auditeze intregistrarile si conturile 
privind serviciile prestate si sa faca copii ale documentelor, atat in timpul, cat si dupa 
prestarea/asigurarea serviciilor respective. 

 
1 8.8. Modificari de natura tehnica in cursul executiei contractului 
18.8.1. Pe parcursul derularii contractului, achizitorul poate prescrie prestatorului modificari de natura 
ehnica sau accepta modificarile propuse de prestator.  t 

18.8.2. Aceste   modificari   nu   pot   schimba   obiectul   prezentului   contract   sau   modifica   
substantial caracteristicile tehnice ale propunerii tehnice prezentata de prestator in procedura 
de atribuire a prezentului contract.  

18.8.3. Prestatorul nu poate aduce nici o modificare la specificatiile tehnice fara acceptul prealabil al 
achizitorului. 
18.8.4. Decizia achizitorului privind eventualele modificari va fi notificata spre executare, prestatorului. 
Prestatorul poate prezenta eventualele sale observatii intr-o perioada de____zile de la primirea 
notificarii din partea achizitorului. 
 
Art. 19. MODALITǍTI DE PLATǍ 
 



19.1. Plata serviciilor prestate se realizeaza in regim de rambursare pe baza de factura ce va fi emisa 
de prestator dupa realizarea fiecarei comenzi primite din partea achizitorului. 
1 9.2. Toate facturile trebuie insotite de procesele verbale de recep�ie a serviciilor prestate. 
1 9.3. Plata se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii facturii de la prestator. 
19.4. Plata facturii finale va fi conditionata de indeplinirea de catre prestator a tuturor obligatiilor sale in 

gatura cu executarea tuturor clauzelor prevazute de prezentul contract.  le 
19.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului 
contract.  
 
Art. 20. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
20.1. Rezilierea motivata de evenimente imprevizibile (externe) 

0.1.1.Incapacitatea fizica a prestatorului 2 
20.1.1.1. Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul in caz de incapacitate fizica clara si durabila a 
prestatorului, situatie care poate compromite buna executare a prestatiilor ce fac obiectul 
prezentului contract de servicii. 
20.1.1.2. Rezilierea nu creaza prestatorului, dreptul la o compensatie. 
 
2 0.2. Recuperarea pe cale judiciara a creantelor sau lichidarea judiciara 
20.2.1. In cazul in care prestatorul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciara a 
creantelor, achizitorul poate rezilia contractul daca dupa notificarea de catre administratorul judiciar, in 
onditiile prevazute de lege, acesta transmite ca nu preia obligatiile prestatorului.  c 

20.2.2. In cazul deschiderii procedurii insolventei (lichidare judiciara) impotriva prestatorului, achizitorul 
isi rezerva dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intentia de denuntare a 
prezentului contract; la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii 
achizitorului de denuntare a contractului si daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde, 
contractul se considera denuntat fara nicio alta formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau 
extrajudiciara. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului in conditiile prezentului 
articol sau pana la data exprimarii acordului de catre administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la 
incetarea acestuia.  
 
20.3. Rezilierea din motive ce tin de executia contractului 

0.3.1. Dificultati in prestarea serviciilor 2 
20.3.1.1. In cazul in care pe parcursul derularii prezentului contract prestatorul intampina dificultati 
tehnice deosebite, pentru a caror rezolvare sunt necesare alte metode si solutii tehnice de prestare si a 
caror pondere in contract este semnificativa, achizitorul poate rezilia prezentul contract din proprie 
initiativa sau dupa caz, la cererea prestatorului.  
2 0.3.1.2. Daca prestatorul se afla in imposibilitatea de a executa prezentul contract din motive similare  
fortei majore, contractul va fi reziliat. 
20.3.1.3. Pentru neîndeplinirea obligatiilor prevazute la pct. 9.2., 9.3., 9.4., 9.6. si 9.7. 
 
2 0.3.2. Incetarea executarii contractului 
20.3.2.1. Prezentul contract va inceta de drept daca in termen _____ zile de la data emiterii ordinului 
administrativ de incepere, prestatorul nu a demarat realizarea activitatilor prevazute in contract. 
 
20.4. Rezilierea contractului din vina prestatorului 
20.4.1. Fata de cauzele de reziliere definite mai sus, achizitorul poate rezilia prezentul contract cu 
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de _____ zile prestatorul, fara necesitatea unei 
alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile 

rmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: u 
20.4.1.1. prestatorul nu realizeaza si livreaza serviciile prevazute in prezentul contract cu 
respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de munca si de protectie a mediului 
inconjurator;   



20.4.1.2. prestatorul nu  isi indeplineste  obligatiile  in  conditiile  si perioadele  stabilite  in  
prezentul contract;   

20.4.1.3. prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de 
catre managerul de proiect care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau 
neexecutarii obligatiilor care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a 
serviciilor din prezentul contract;   
20.4.1.4. prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitii sau instructiuni emise de   
catre managerul de proiect;  
20.4.1.5. dupa semnarea contractului, prestatorul cesioneaza drepturile sale din prezentul 
contract sau subcontracteaza fara a avea acordul prealabil al achizitorului;  
20.4.1.6. prestatorul declara, independent de cazurile prevazute la pct. 20.1, ca nu-si poate 
indeplini obligatiile contractuale;   
20.4.1.7. dupa semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in 
legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;   
20.4.1.8. dupa semnarea contractului, se constata ca documentele prestatorului depuse in 
cadrul procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea ;   
20.4.1.9. impotriva  prestatorului  a  fost  pronuntata  o  hotarare  avand  autoritate  de  lucru  

judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice 
alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;  

20.4.1.10. prestatorul nu transmite achizitorului modificarile care au avut loc in structura 
organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau 
controlul prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un 
act aditional la prezentul contract;   
20.4.1.11. prestatorul  nu  furnizeaza  garantiile  sau  asigurarile  solicitate,  sau  persoana  

care furnizeaza garantia, asigurarea sau presteaza serviciile enumerate anterior nu 
este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.  

20.4.1.12. valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prezentului contract este grav 
compromisa ca urmare a intarzierii prestatiilor din vina prestatorului;  

20.4.2. Cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 20.4.1.8., 20.4.1.9., 20.4.1.10., achizitorul va instiinta 
prestatorul in legatura cu motivul rezilierii si va comunica acestuia sanctiunile prevazute. Prestatorul 

ste invitat sa prezinte observatiile sale cu privire la sanctiunile notificate.  e 
2 0.4.3. Daca achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la prestator fara a  
renunta la celelalte actiuni la care este indreptatit in baza prezentului contract, orice pierdere sau 

rejudiciu suferit. p 
20.4.4. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol in exercitarea dreptului achizitorului de a 

ctiona prestatorul, civil sau penal  a 
20.4.5. In termen de ____ zile dupa momentul rezilierii, achizitorul va certifica valoarea serviciilor 
prestate si toate sumele cuvenite prestatorului la data rezilierii.  
 
2 0.5. Rezilierea contractului din vina achizitorului 
20.5.1. In urma unui preaviz de ______ acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract 

aca achizitorul: d 
a) nu isi indeplineste obligatia de plata catre prestator a sumelor datorate acestuia in baza 
oricarei certificari din partea achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul 
contract;   
b) suspenda   derularea   obligatiilor   asumate   prin   prezentul   contract   sau   a   oricarei   

parti   a   
acestora pentru mai mult de _______ pentru motive nespecificate in prezentul contract sau 
independente de culpa prestatorului; 



20.5.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobandit anterior 
cesteia in temeiul prezentului contract.  a 

20.5.3. In eventualitatea unei asemenea rezilieri, achizitorul va despagubi prestatorul pentru orice 
pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un cuantum care sa conduca la 
depasirea, prin insumarea tuturor platilor efectuate in baza prezentului contract, a pretului contractului 
specificat in articolul .... din prezentul contract.  
 
Art. 21. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
21.1. In afara cauzelor mentionate mai sus, prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

a) prin acordul partilor;  
b) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;  
c) in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a prestatorului;  
d) prin imposibilitate de executare, caz in care prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinit pana la data aparitiei cauzei care a dus la 
imposibilitatea de executare;  

e) prin denuntare unilaterala de catre achizitor a prezentului contract, 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 astfel incat indeplinirea contractului ar fi imposibila 
sau in cazul rezilierii din orice motiv de catre finantator a contractului de finantare a proiectului. 
In acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract indeplinit  

f) pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
g) prin reziliere in conditiile prevazute de lege si prezentul contract. 

 
Art. 22. FORTA MAJORA 
 
2 2.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
22.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
ontract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.  c 

22.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
rejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  p 

22.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
onsecintelor.  c 

22.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
ara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  f 

22.6. Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia 
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data 
emnarii acestuia de catre parti.  s 

22.7. Prestatorul  nu  va  raspunde  pentru  penalitati  contractuale  sau  reziliere  pentru  neexecutare  
daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din 
prezentul contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, achizitorul nu va 
datora penalitati pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre 
prestator pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea achizitorului sau alta 
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.  

22.8. Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata estimata si 
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale managerului 
de proiect, prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza prezentului contract in masura in 
care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru 
indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Prestatorul nu va 
utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale managerului de 
proiect. 



. 
Art. 23. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
 
23.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract, si nu pot fi modificate pe toata durata de valabilitate a 
contractului. 
 
Art. 24. AMENDAMENTE 
 
24.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor prezentului contract, prin act aditional semnat de ambele parti, mai putin cea prevazuta la art. 
5. 
 
Art. 25.CESIUNEA 
 
25.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 
ara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.  f 

25.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin prezentul contract.  
 
Art. 26. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
26.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

deplinirea prezentului contract.  in 
26.2. Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala survenita, fiecare parte poate solicita ca disputa sa fie 
solutionata de catre instantele judecatoresti competente din Romania.  
 
Art. 26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
26.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
Art. 27. COMUNICARI 
 
27.1 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului 
ontract. c 

27.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de 

ficiul postal primitor pe aceasta confirmare. o 
27.3. Daca notificarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail ea se considera primita in prima zi 

cratoare dupa cea in care a fost expediata. lu 
27.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia din modalitatile prevazute la punctele precedente. 
 
Art. 28. ALTE CLAUZE 
 
28.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, cu exceptia clauzei de la art. 5 din prezentul contract.   
28.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizeaza in baza unei notificari care se 
omunica partii in cel mult ______ zile de la data aparitiei care impune modificarea.  c 

28.3. Nici o solicitare de prelungire a perioadei de executie nu poate fi transmisa dupa expirarea 
perioadei de executie a prestatiilor.  



28.4. Nu sunt acceptate modificari ale clauzelor care duc la scaderea calitatii prestarii serviciilopr astfel 
um au fost prevazute in oferta tehnica si caietul de sarcini.  c 

28.5. Titlurile si subtitlurile prezentului contract nu vor afecta in nici un fel interpretarea prezentului 
contract.  
 
Art. 29. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
 
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
 
P ărţile  au  înteles  să  încheie  azi  ..........................  prezentul  contract  în  2  (două)  exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
  

ACHIZITOR, PRESTATOR, 
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