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DRAFT 
CONTRACT DE SERVICII 

DE DESZĂPEZIRE ȘI COMBATERE A POLEIULUI 
 PE DRUMURILE JUDEȚENE 

 
Nr. ____________/2018- ____________ 

 
 
1. Părţile  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare şi a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru s-a 
încheiat prezentul contract de prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare, 
        
 

JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, tel./fax. 
0243.230.200, cod fiscal 4231776, cont RO61TREZ24A840301200130X, deschis la Trezoreria 
Slobozia, reprezentat prin VICTOR MORARU  - Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în 
calitate de achizitor,  
     
    şi  

    _________________________ ,cu sediul in _________, Str. ________________ 
nr._______, telefon ___________, fax ___________, nr.de înmatriculare _____________, cod 
fiscal __________, cont  deschis la Trezoreria _____nr. ________________________, 
reprezentată prin ______________________, în calitate de prestator,  pe de altă parte, în 
calitate de prestator. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - prezentul contract de servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene si toate 
anexele sale, respectiv actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parți 

b) Achizitor si Prestator - partile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 

c) prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, in baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin 
prezentul contract; 

d) servicii - activitati a căror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevăzute in 
caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; 

e) locul de desfășurare a activității: Drumurile judeţene din judeţul Ialomiţa cu o lungime 
de 507 km . 

f) act adițional - document ce modifica prezentul contract de servicii; 
g) oferta - documentele care cuprind propunerea tehnica si propunerea financiara; 
h) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de 

sarcini, stabilite de achizitor; 
i) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute 

prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare si 
comerciale; 

j) caiet de sarcini - document reprezentând anexa a prezentului contract, întocmit de către 
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Achizitor, care include definirea condițiilor din contract, specificând serviciile ce trebuie 
prestate de către Prestator; 

k) documentația de atribuire - documentația ce cuprinde toate informațiile legate de 
obiectul contractului de achiziție publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv 
Caietul de sarcini; 

l) Ordin scris al Achizitorului - notificarea emisa de Achizitor, prin reprezentantul său legal, 
adresata Prestatorului, prin care instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta din 
urma are obligația de a începe prestarea serviciilor; 

m) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract operează valabil intre 
parti, potrivit legii, ofertei si documentației de atribuire, de la data intrării sale in vigoare 
si pana la epuizarea convenționala sau legala a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv 
eventualele pretenții fondate pe clauzele sale; 

n) penalitati - despăgubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind plătibila de către una 
din partile contractante către cealaltă parte in caz de neîndeplinire a obligațiilor din 
contract sau de îndeplinire cu întârziere fata de termenele limita, astfel cum au fost 
stabilite de parți; o) produse - echipamentele, mașinile, utilajele si piesele de schimb si 
orice alte bunuri cuprinse in anexele la prezentul contract si care au legătura cu 
îndeplinirea obiectului prezentului contract; 

o) rezilierea contractului - se înțelege desființarea pe viitor a contractului, fara ca aceasta sa 
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii; q) forta majora 
- conform art. 1351 şi urm. din Codul Civil, un eveniment extern, imprevizibil absolut 
invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, 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 enutiativa. 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; 

p) caz fortuit - conform art. 1351 şi urm. din Codul Civil, un eveniment care nu poate fi 
prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca 
evenimentul nu s-ar fi produs; 

q) eveniment - care consta in accidente de circulatie, blocarea partii carosabile, coliziune in 
lant sau carambol, derapare, asa cum sunt definite in „Normativul privind prevenirea si 
combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013", 

r) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in 
caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 

s) coordonare - operatiunea de organizare si indrumare a actiunilor pe care le presupun 
operaţiunile de deszapezire; Domnii - _________________ şi ________________ 
(rezervă) vor coordona operaţiunile de dezăpezire din partea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. supraveghere tehnica - actiunea de observare a indeplinirii de catre Prestator a 
obligaţiilor ce îi revin, in conformitate cu standardele in vigoare; 

t) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3.Interpretare 
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 



 

3 

 

specifica in mod diferit. 
 

4.Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii SERVICII DE DESZĂPEZIRE ȘI COMBATERE A 
POLEIULUI PE DRUMURILE JUDEȚENE de la data emiterii ordinului scris al achizitorului de 
începere a prestării serviciilor, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a 
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, in conditiile calitative si cantitative 
prevazute in prezentul contract in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. in perioada ......................, 
4.2. Serviciile pe care Prestatorul are obligatia de a le presta in vederea indeplinirii obiectului 
contractului prevazut la 4.1. sunt mentionate in caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la 
prezentul contract. 

 
5.Pretul contractului 
5.1. (1) Pentru prestarea  de SERVICII DE DESZĂPEZIRE ȘI COMBATERE A POLEIULUI PE 
DRUMURILE JUDEȚENE, Prestatorul va practica tarifele prevazute in propunerea financiara, 
anexa la prezentul contract, care vor rămâne neschimbate pe toată durata contractului. 
         (2) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor este de 
_________ lei, la care se adauga T.V.A., in valoare de ________ lei, 
Pentru serviciile prestate, plătile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexa la prezentul contract. 
         (3)Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentanţii 
desemnaţi ai achizitorului, a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere volumul prestatiile efectiv (real) executate şi calitatea acestora. 
 
6. Durata contractului 
6.1 –  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte 
până la data primirii notificării de la achizitor de încetare a serviciilor. 
6.2 -  Durata de prestare a prezentului contract este de la data semnării de către ambele părţi 
până la data semnării acordului-cadru cu ofertanţii declaraţi câştigători în urma desfăşurării 
procedurii de atribuire. 
6.3 - In cazul unor atenționări meteorologice emise de A.N.M. care impun intervenția utilajelor 
de deszăpezire pe drumurile județene, contractul se poate prelungi, in perioada sa de 
valabilitate, strict pe perioada necesară eliminării efectelor fenomenelor meteorologice. 
6.4 – Prezentul contract incepe sa produca efecte de la data semnării acestuia de către ambele 
părti contractante. 
6.5 – Alocarea resurselor financiare se va face numai pentru plata serviciilor efectuate, in baza 
situatiilor de lucrari intocmite de prestator. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe de la data precizată în ordinul de începere a serviciilor pană 
la........ 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

1. Caietul de sarcini cu anexele sale, inclusiv clarificările aduse până la depunerea ofertelor 
ce privesc aspecte tehnice și financiare; 

2. Propunerea tehnică a ofertantului castigator; 
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3. Propunerea financiara a ofertantului castigator; 
4. Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, după constituire; 
5. Acordul de asociere, în formă legalizată, dacă este cazul; 
6. Contractul de subcontractare,in original,  dacă este cazul.  
7. Alte documente pe care părţile inteleg sa la ataseze la contract.  

 
9. Obligaţiile  prestatorului  
9.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a a presta si finaliza serviciile de deszapezire, cu atentia si 
promptitudinea cuvenită, in concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
9.2 – (1) După semnarea contractului Prestatorul are obligatia de a pregăti utilaje cu specificatiile 
și conditiile incluse in caietul de sarcini. 
         (2) Prestatorul are obligatia sa pregateasca si sa mentina in stare de functionare toate 
utilajele care vor actiona pentru indeplinirea obligatiilor contractuale pe toată durata de execuţie 
a contractului, să asigure celelalte obiecte/bunuri, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute 
de si pentru indeplinirea contractului, in masura in care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
        (3) Prestatorul are obligatia sa utilizeze numai combustibil corespunzator timpului friguros. 
9.3 – Prestatorul are obligatia sa mentina legatura cu comandamentul beneficiarului, prin 
intermediul personalului propriu din bazele de deszăpezire, subbazele și  punctele de sprijin , 
pentru asigurarea circulaţiei si să intervina operativ si prompt pe traseele pentru care se primesc 
dispozitii. 
9.4 – Prestatorul are obligatia sa mentioneze, in mod real, in situatiile de lucrari, interventiile 
efectuate (traseu, numar de km, operatiuni efectuate, cantitati si timpul necesar efectuarii lor).  
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe drumuri. 
9.5 – Alte obligaţii ale prestatorului : 

(1) de a se aproviziona cu materiale pentru combaterea ghetii si a poleiului, activitate 
care consta in transportul sarii de la saline până în bazele de deszăpezire, de a asigura 
deszăpezirea mecanică; 

(2) de a furniza Achizitorului informari privind starea drumurilor, in conformitate cu 
prevederile Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii  drumurilor publice - ind. 
AND525-2013, precum si ale Ordinului privind funcţionarea Comandamentului Central de Iarna. 
  (3) Prestatorul, prin reprezentantii din teren va informa Achizitorul, imediat prin orice 
mijloace, cu privire la: 
- informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, viscole, gheata, polei)    
 -informatii privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta 
siguranta traficului; 
- orice alte situatii constatate reeritoare la buna desfasurare a serviciilor prestate, a starii 
drumului si a bunurilor aferente acestuia. 
9.6.(1) Prestatorul va informa achizitorul si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru 
siguranta în conformitate cu natura contractului şi în concordanţă cu normele tehnice în materie. 

(2) Informatiile prevazute mai sus vor fi consemnate de catre Prestator in „Jurnalul de 
activitate pe timp de iarna". 
9.7.  Prestatorul este obligat să să remedieze în maxim 12 ore orice defectiune a utilajelor. In 
cazul in care remedierea nu este posibila, utilajul va fi înlocuit in acelasi termen . 
9.8 (1) In cazul neprestarii sau prestării necorespunzatoare a serviciilor privind  intretinerea 
drumurilor pe timp de iarnă, prestatorul va ramâne direct raspunzator în conformitate cu 
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prevederile art. 105 punctele 4 și 28 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.         

 (3) Prestatorul va despăgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand 
din sau in legatura cu obiectul contractului, inclusiv pentru sanctiunile contraventionale aplicate 
de Inspectoratul Județean de Poliție pentru indeplinirea necorespunzatoare a activităților privind 
întreținerea drumurilor județene pe timp de iarnă, activități ce fac parte din obligațiile 
prestatorului , conform prezentului contract subsecvent. 
9.9 – Prestatorul va prezenta zilnic un raport privind situatia interventiilor efectuate in ziua 
precedenta, starea drumurilor sau alte probleme deosebite care vor fi comunicate electronic, in 
baza unui formular intocmit de beneficiar, conform caietului de sarcini, care face parte 
integranta din prezentul contract. 
9.10 – Pentru preluarea cu celeritate si operativitate a dispozitiilor date de comandamentul de 
deszapezire privind  interventiile pe traseele stabilite, prestatorul va organiza un serviciu 
permanent in cadrul următoarelor baze și puncte de sprijin :  
 

..................................................................................................  
9.11 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de prestator, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 9.12 -  O comisie alcatuită din reprezentanți ai achizitorului și prestatorului vor verifica 
obligatoriu stadiul pregătirilor de iarnă la fiecare bază/subbază/punct de sprijin. Procesul–verbal 
încheiat in urma verificarii va fi intocmit conform caietul de sarcini si va contine termenele in 
care vor fi rezolvate eventualele probleme sesizate de comisie. Aceste termene nu vor depasi cu 
mai mult de 10 zile termenul final de pregatire al unitatilor de administrare.  
 9.13 (1) -  Prestatorul  are obligatia  sa intervina operativ si prompt pe traseele pentru care se 
primesc comenzi pentru iesirea din baze a utilajelor de deszăpezire sau combatere polei, în 
concordanță cu prevederile caietului de sarcini. 
         (2) - Prestatorul este direct răspunzător pentru asigurarea viabilității și siguranței circulației 
pe drumurile publice aferente prezentului contract. Prestatorul este pe deplin responsabil 
pentru conformitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe drumuri. 
         (3) - Prestatorul va suporta orice despăgubiri pretinse achizitorului ca urmare a producerii 
de evenimente rutiere datorită neîndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale 
prevăzute in prezentul contract și caietul de sarcini. 
         (4) Pe perioada prezentului contract, responsabilitatea pentru eventualele accidente de 
circulatie inregistrate sau prejudicii aduse participanților la traficul rutier datorate stării 
drumului, obstacolelor sau a modului în care prestatorul prestează serviciile de deszapezire, 
revine în totalitate prestatorului, atrăgând după sine răspunderea civilă sau penală a acestuia. 
          (5) Răspunderea civilă sau penală a prestatorului intervine și în cazul accidentelor sau a 
prejudiciilor aduse participanților la traficul rutier datorită nesemnalizării sau semnalizării 
necorespunzatoare  a sectorului de drum pe care se prestează serviciile de deszăpezire. 
9.14 - Prestatorul va asigura carburantul pentru autoutilajele care participa la activitatea de 
deszapezire. 
- Prestatorul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a 
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor puse la dispoziţie pentru îndeplinirea contractului. 
 9.15 - Prestatorul are obligatia sa respecte toate obligatiile  stabilite prin caietul de sarcini si 
Normativul  AND nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte 
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de Infrastructura nr. 289/2013 si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 
2170/2013 publicat in M.O nr. 395/2013. 
9.16– (1) Pe parcursul prestării serviciilor, prestatorul are obligatia, in masura permisa de 
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor, sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia promitentului achizitor sau a oricarei alte persoane 
    (2) Prestatorul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obiectul contractului, inclusiv pentru sanctiunile contraventionale aplicate de 
Inspectoratul de Poliție Ialomița sancțiuni aplicate pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
activităților privind intreținerea drumurilor judetene pe timp de iarnă, activităti ce fac parte din 
obligatiile  prestatorului. 
9.17 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
9.18. La notificarea scrisa a Achizitorului, Prestatorul este obligat sa inlocuiasca personalul 
utilizat in activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna. ( daca este cazul ) 
 

10. Obligaţiile achizitorului 
10.1 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informatii pe care le 
considera utile  pentru prestarea serviciilor contractate. 
10.2 - Achizitorul are obligaţia sa organizeze comandamentul de deszapezire pentru coordonarea 
interventiilor pe timp friguros. 
10.3 – (1) Achizitorul are obligaţia sa verifice zilnic modul de prestare a lucrarilor de deszapezire. 

 (2) Achizitorul are dreptul de a verifica starea tehnică a utilajelor oricând pe perioada de 
derulare a contractului, iar dacă se constată că utilajul nu porneşte sau agregatele mecanice sau 
hidraulice montate nu funcţionează la parametri normali, utilajul se consideră defect şi va trebui 
înlocuit în termenul specificat in caietul de sarcini,  indiferent de starea vremii. 

(3) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să 
refuze oricare dintre persoanele declarate de către operatorul economic, în cazul în care nu-şi 
îndeplineşte corespunzător sarcinile, imediat, fără nici o formalitate. Prestatorul are obligaţia de 
a-l înlocui prompt cu o altă persoană de aceeaşi calificare. 
10.4. Achizitorul se obliga să verifice in termen de 10 zile situațiile de plată intocmite de 
Prestator. 
10.5. Achizitorul are obligația de a  plati facturile, emise in baza situațiilor de plată verificate și 
aprobate, in termen de 30 de zile de la data inregistrării acestora  la registratura unității. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor   
Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor ce fac obiectul contractului, 
executantul prestator va fi penalizat dupa cum urmeaza: 

11.1  Sanctiuni pentru prestator - Activitatea curenta de intretinere pe timp de iarna 
11.1.1 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului 
      a) pentru neexecutarea totala a obligaţiilor asumate prin contract si/sau care ii revin , 
prestatorul are obligaţia de a plati beneficiarului, penalitati in cuantum de 2% pe zi din valoarea 
acestui tip de servicii, raportate la valoarea cantitatilor minime prevazute in oferta, cuantumul 
penalitatilor neputand depasi valoarea canitatilor minime; 

b) in cazul in care neexecutarea este parţiala, prestatorul datoreaza beneficiarului penalitati 
in cuantum de 2% pe zi din valoarea cantitatilor ramase de aprovizionat, raportate la valoarea 
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cantitatilor minime prevazute in oferta, pana la indeplinirea obligatiilor acestui tip de servicii, 
cuantumul penalitatilor neputand depasi valoarea canitatilor minime. 
11.1.2   Deszăpezire manuala si mecanica 

(1) Raspandirea (manual sau mecanic) a materialelor antiderapante , in scopul 
prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zăpezii 

(2) Patrularea cu auto-utilaje pentru informarea stării drumurilor sau pentru prevenirea 
inzapezirii in timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe. 
          - pentru neexecutarea obligaţiilor care-i revin (1) si (2), in conformitate cu sarcinile 
asumate prin contract, prestatorul datoreaza achizitorului penalitati in cuantum de 2 % pe zi din 
valoarea neexecutata, perceperea penalitatilor inceteaza in momentul in care s-a prestat 
serviciul sau nu mai este necesar acest tip de serviciu din cauze naturale;  
-  in cazul producerii unui eveniment rutier datorat neindeplinirii acestui tip de servicii asumate 
prin contract, prestatorul are obligaţia de a plati achizitorului, cu titlu de daune- interese, o sumă 
proportională cu valoarea prejudiciului stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 
11.1.3. Deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor, in dreptul lucrărilor anexe, 
parapete, trotuare, poduri, parcari, suprafeţe izolate cu zapada indesata sau gheata pe 
platforma drumului, etc. şi dezăpeziri mecanice cu autoutilaje 

a) pentru neexecutarea totala a obligaţiilor asumate si/sau care ii revin, in conformitate cu 
sarcinile prevăzute in contract, prestatorul are obligaţia de a plati beneficiarului, 
penalitati in cuantum de 2 % pe zi din valoarea acestui tip de servicii, raportate la 
valoarea cantitatilor minime prevazute in oferta, cuantumul penalitatilor neputand 
depasi valoarea canitatilor minime; 

b) in cazul in care neexecutarea este parţiala, dar corespunzătoare, prestatorul are obligaţia 
de a plati beneficiarului, penalitati in cuantum de 2% pe zi din valoarea serviciilor ramase 
de executat, raportate la valoarea cantitatilor minime prevazute in oferta, pana la 
indeplinirea obligatiilor acestui tip de servicii, cuantumul penalitatilor neputand depasi 
valoarea canitatilor minime; 

c) in cazul in care neexecutarea este parţiala si totodata necorespunzatoare, prestatorul are 
obligaţia de a plati beneficiarului penalitati in cuantum de 2 % pe zi din valoarea 
serviciilor ramase de executat, raportate la valoarea cantitatilor minime prevazute in 
oferta, pana la indeplinirea obligatiilor acestui tip de servicii, cuantumul penalitatilor 
neputand depasi valoarea canitatilor minime; 

d) perceperea penalitatilor pentru punctele a), b) si c) inceteaza in momentul in care s-a 
prestat serviciul sau nu mai este necesar acest tip de serviciu din cauze naturale. 

In cazul producerii unui eveniment rutier datorat datorat neindeplinirii acestui tip de servicii 
asumate prin contract, prestatorul are obligaţia de a plati achizitorului, cu titlu de daune-
interese, o suma proportională cu valoarea prejudiciului stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă. 

 
11.2 –   Nerespectarea de catre prestator a  termenului de mobilizare, a termenului prevazut in 
ordinul de incepere emis de achizitor și a obligatiei prevazute la art. 9.2 alin.(1), va atrage 
penalităţi de 2% pe zi  din valoarea fara TVA a contractului.  
11.3  -  (1) Neîndeplinirea sau  îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor privind deszăpezirea, 
respectiv: 

 neparcurgerea în totalitate a traseului repartizat; 
 împrăştierea unei cantităţi necorespunzătoare de material antiderapant; 
 acţionarea cu utilaje cu lamă pentru îndepărtarea zăpezii superficial; 
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 lipsa de comunicare a operatorului cu baza de deszăpezire/subbaza/punctul de sprijin 
cu personalul de la comandamentul de deszăpezire; 

 neremedierea defecțiunilor utilajelor in 8 ore, neinlocuirea utilajelor ce nu pot fi 
reparate, 

vor fi notificate imediat Prestatorului de catre reprezentanții Achizitorului care se ocupa de 
derularea contractului și i se va pune in vedere remedierea imediată a situației. Această 
enumerare a  sarcinilor indeplinite defectuos nu are caracter limitativ. 

(2) In cazul in care Prestatorul nu va lua măsuri de remediere in termenul prevazut in 
notificare va fi penalizat cu 2% pe zi din valoarea serviciilor neexecutate sau executate 
necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, in cazul în care prestatorul nu reușește să-și 
execute obligațiile asumate sau le execută cu întârziere sau necorespunzător. 

(3) In cazul unei asocieri, penalitatile se vor deduce din valoarea prestatiilor operatorului 
in culpa, daca suma nu este suficienta, diferența se va deduce proporțional din valoarea 
prestatiilor efectuate de ceilalti asociati. 

  (4) Prestatorul este în totalitate responsabil de orice consecinţă ar rezulta din lipsa de 
acţiune pe anumite trasee, datorată defecţiunilor tehnice sau nerespectarea de către personalul 
propriu a dispoziţiilor de lucru, in situația in care a fost emis ordinul de ieșire din baze.  În situaţia 
în care se constată neconformităţi, iar acestea se repeta, astfel: 

 defecţiuni ale utilajelor, neremedierea lor în termen de 8 ore sau neînlocuirea la timp a 
utilajelor de cel mult trei ori; 

 abateri ale personalului de la ordinele de lucru de cel mult trei ori, neconformităţi 
consemnate în jurnalul de activitate de la comandamentul de deszăpezire,  

autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără nici o altă formalitate, 
cu Prestatorul, iar in cazul unei asocieri, formată din mai mulţi asociaţi prestatori, se va proceda 
la renuntarea la cantitatile de servicii pentru asociatul in culpa, fara nici o alta formalitate, iar 
activitatile acestuia vor fi preluate de catre ceilalti asociati prestatori. 
11.4 -  In cazul in care Achizitorul  nu onoreaza facturile in termenul prevăzut în prezentul 
contract,  va datora Prestatorului, penalităţi de întârziere de  2 % pe zi aplicate la valoarea fără 
TVA a facturii neonorate in termen. 
11.5. - (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de  catre una 
dintre parti, in mod culpabil, dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent . 
            (2) Conform art. 1538 din Codul civil - Clauza penală -  in cazul rezilierii pentru 
neexecutare sau executare necorespunzatoer a obligatiilor, din culpa uneia din părți, partea in 
culpa  va datora  drept clauza penală o valoare de  10% din valoarea obligatiilor contractuale 
ramase neexecutate.  Clauza penală nu exonerează partea in culpă de plata penalitatilor pentru 
intârzierea in executarea obligatiilor. Acestea vor fi de 2% pe zi din valoarea obligatiilor 
neexecutate sau executate necorespunzator pentru fiecare zi intârziere.  

        (2) - In cazul rezilierii, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinită în mod corespunzator până la data 
încetării de plin drept a acestuia. Toate drepturile și obligatiile părților nascute până la data 
incetării contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia.  
11.6  - Partea care invocă rezilierea/pactul comisoriu va notifica, prin reprezentanții părtilor ce se 
ocupa de derularea contractului, în mod obligatoriu, in scris, acest lucru celeilalte părți, 
precizând totodată motivele deciziei sale. 
11.7 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, făra nici o compensatie, daca acesta din urma sau doar unul dintre 
asociati dă faliment sau intra in stare de insolventa. 
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12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1. -Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data semnării. 
12.2.-Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
_______ lei, reprezentând  10% din preţul contractului, fără T.V.A, în conformitate cu 
prevederile art. 39-40 din H.G. nr. 395/2016 și devine anexă la contract. 
12.3. Neprezentarea dovezii de constituire a garanţiei de bună execuţie în termenul stabilit la 
pct. 14.1 determină încetarea de drept a contractului.  
12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile 
art. 42 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei. 
12.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia 
atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu 
au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de 
bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat 
la restul rămas de executat. 
  
13. Începerea şi prestarea serviciilor 
13.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la primirea unei solicitari în acest 
sens, dupa emiterea ordinului de incepere a serviciilor din partea achizitorului. 
13.2 - (1) Serviciile trebuie să se deruleze conform dispozitiilor ferme primite din partea 
achizitorului, in cel mai scurt timp posibil.  

(2) În cazul în care prestatorul întârzie începerea serviciile, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 9.2 alin (1), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
prestatorului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei serviciile şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor, şi anume responsabilul cu 
prestarea serviciilor din partea prestatorului şi dirigintele de şantier sau persoana responsabilă 
desemnata de achizitor. 
13.4 – Verificarile situatiilor de servicii vor fi efectuate in conformitate cu prevederile prezentului 
contract de catre persoana responsabila numita prin decizie interna de catre achizitor. 

 
14.  Încetarea contractului. 
 (1) Prezentul contract încetează prin : 

a) ajungerea la termen,  
b) prin executarea, de către ambele părţi, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform 

contractului, sau  
c) ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial al 

contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia aplicabilă.  
        (2) În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, 
achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat unilateral,  printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fara interventia instantei judecatoresti în cazul în care acesta:  
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a) intră în faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau 
este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
b) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la 
conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;  
c)a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, 
corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt 
aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;  
d)a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte 
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;  
e) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic, 
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări 
sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;  
f) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea 
corespunzătoare a prezentului contract; 
g) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate 
respecta angajamentele asumate.  
       (3) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.  
       (4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară 
punerea în întârziere, fara interventia instantei judecatoresti şi de a invoca clauza penală în 
oricare dintre următoarele situaţii: 
a) prestatorul nu îşi îndeplineşte în mod repetat  obligaţiile asumate prin prezentul contract;  
b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor 
sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a 
obligaţiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele 
prevăzute a serviciilor.  
      (5) În oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, 
fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind 
imputabile prestatorului.  
      (6) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate 
masurile necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, 
în aşa fel încât costurile să fie minime.  
      (7) Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la finalizarea 
serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare 
aferente prestării serviciilor respective, si, după caz, va plăti prestatorului orice sume restante.  
      (8)  Achizitorul va rezilia contractul de plin drept, fără interventia instanțelor judecatoresti și 
fără punere in întârziere daca: 
  a)   prestatorul a abandonat contractul; 
  b) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, 
desi a fost notificat de achizitor. 
      (9) Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 
   a) achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe 
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile; 
   b) achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi 
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
      (10)  Rezilierea contractului  se va notifica in scris partii contractante. 
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       (11) Pâna la data intreruperii si incetarii contractului, Achizitorul va avea acelesi obligatii 
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment. 
       (12) In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va calcula clauza  penală 
prevazuta la art. 14.4 care va reieși din documentele justificative intocmite de  personalul care s-
a ocupat de urmarirea și verificarea modului de îndeplinire a serviciilor  si care se va scadea din 
obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor. 
       (13) In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (12) recuperarea 
penalitatilor/clauzei penale  se va face conform prevederilor legale in vigoare la acea data. 
       (14) – (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul  in cel mult 10 zile 
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 
care conduc: 
   a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrara interesului public; 
   b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi 
economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 
       (15)  In cazul prevazut la punctul (14), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 
 
15. Întârzierea şi sistarea serviciilor 
15.1 - În cazul în care:  
    (1) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează prestatorului si nu a survenit prin 
incalcarea contractului de catre acesta, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea 
termenului de prestare a serviciilor, prin consultare, părţile vor stabili de comun acord 
prelungirea  duratei de prestare la care prestatorul are dreptul; 
15.2. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin prezentul contract se face cu 
acordul partilor, prin act aditional.  
15.3 – 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. 
 
16. Modalitati de plata 
16.1 – (1) Achizitorul va achita prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, numai în baza 
situaţiei de plată, intocmite de prestator și verificate/aprobate de beneficiar, situatii de plată 
care trebuie sa fie în concordanță cu registrul de evidente a autoutilajelor de deszapezire, datele 
transmise de prestator prin responsabilii de baza/puncte de sprijin, precum și rapoartele GPS. 
           (2) Nu se acceptă plăţi parţiale în cursul lunii, indiferent de motiv. 
16.2 – (1) Plata trebuie sa fie facuta, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor executate 
conform contractului. Serviciile prestate trebuie sa fie dovedite ca atare  prin situatii de lucrari, 
intocmite astfel incat sa asigure verificarea lor rapida si sigura.  
             (2) Situatiile de plata se confirma/returnează in termen de maxim 10 zile lucratoare de la 
data depunerii lor la registratura achizitorului. 
            (3) Plata nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a prestatorului si 
nu se considera ca receptie a lucrarilor executate. 

(4) Modul de decontare a utilajelor aferente activității de deszapezire și de combatere a 
poleiului se va realiza conform prevederilor caietului de sarcini, în funcție de preturile unitare 
ofertate. 

  (5) Modul de decontare a materialelor: 
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Materialele vor fi decontate în funcţie de preţurile unitare ofertate, în baza cantităţilor 
susţinute de documente: aviz de însoţire a mărfii, notă cântar (pentru materialele de masă), 
proces-verbal de predare primire, semnat de reprezentantul nominalizat al beneficiarului. 

 (6) Platile vor fi achitate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii verificată 
de catre achizitor.  

 Nu se acceptă plăţi parţiale în cursul lunii, indiferent de motiv. 
16.3 – Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate şi lucrarile au fost 
executate conform contractului. Receptia va fi efectuata conform prevederilor legale. 
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate  in 
oferta financiara, anexa la contract. 
 
18. Amendamente  
18.1  - Modificarile contractului se realizeaza prin act adițional, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  Eventualele 
modificari nu vor afecta caracterul general al contractului. 
18.2 -(1)  Eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se 
refera la urmatoarele clauze contractuale: 
a) Părtile contractante: 
- din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului al formei societății, care nu presupun 
crearea unei persoane juridice noi. 
b) Durata de implementare a contractului subsecvent - in cazul aparitiei unor conditii meteo 
deosebite, justificate prin atentionari meteo emise de A.N.M. 
c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor de la Prestator - în cazul unor eventuale 
modificări ale legislatiei in vigoare (modificari de impozite, taxe, contributii). 
d) Subcontractanti - in cazul unor eventuale introduceri/schimbari a subcontractantilor, pe 
parcursul derularii contractului. 
        (2) Eventualele modificari propuse de Prestator vor fi transmise Achizitorului cu minim 15 de 
zile inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, 
din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii. 
18.3 - (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile si condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr. 98/2016. 
          (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul de achiziţie publică iniţial. 
 
19. Subcontractare 
19.1 - Prestator are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) La încheierea contractului, prestatorul are obligaţia de a prezenta toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la 
contract. 
19.3 - (1) Prestatorul  este pe deplin răspunzător în faţa achizitorului faţă de modul în care el şi 
subcontractanţii săi îndeplinesc contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Înlocuirea/introducerea subcontractanților de către prestator în perioada de implementare a 
contractului poate interveni în urmatoarele situații: 
- inlocuirea subcontractantilor nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în 
ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, 
- declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achizitie publică în 
condițiile în care lucrările au fost  prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea 
subcontractării acestora, 
- renunțarea/retragerea subcontracților din contractul de achiziție publică. 
(4)  Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care 
își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de către 
prestator. 
19.4. – Orice convenţie prin care prestatorul  încredinţează o parte din realizarea prezentului 
Contract către un terţ este considerată a fi un contract de subcontractare. 
19.5 - Prestatorul  trebuie să prezinte achizitorului contractele încheiate de el cu subcontractanții 
declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente: activitățile ce 
urmează a fi subcontractate, numele si datele de contact, reprezentanții legali ai noilor 
subcontractanți, valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți. 
19.6.- Contractele mentionate la 22.5 și declarațiile menționate la 22.3 alin. (4)  vor fi prezentate 
cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 
subcontractanți. 
19.7.- Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către prestator se realizează cu acordul 
achizitorului, iar nominalizarea acestora nu trebuie să reprezinte o modificare substanțială a 
contractului de servicii , așa cum sunt acestea prevazute de  art.221 din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
19.8 - În  functie de situațiile concrete, Prestatorul este obligat să respecte prevederile legale 
referitoare la subcontractare cuprinse in art. 150 – 161 din H.G. nr. 395/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
19.9 - Prestatorul  va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către 
achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera prestatorul de 
niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.  

19.10  (1) Subcontractanții îsi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică 
sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a 
fi plătiți direct de către autoritatea contractantă. 

             (2) Achizitorul efectuează plățile direct către subcontractanții agreați doar atunci când 
prestatrea serviciilor este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv 
achizitorul, prestatorul și subcontractantul  sau de achizitor și subcontractant atunci când, în 
mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de 
subcontractant. 
19.11 (1) Achizitorul va efectua plăți corespunzatoare părții din contract îndeplinite de catre 
subcontractanții propuși în ofertă, dacă subcontractanții iși exprimă opțiunea de a fi plătiți direct 
de achizitor la  momentul încheierii contractului sau la momentul introducerii acestora în 
contractul în contractul de achizitie publică. 

(2) Achizitorul va efectua plăți directe catre subcontractanții agreați doar atunci când 
prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv 
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achizitor, prestator și subcontractant sau atunci când în mod nejustificat, contractantul 
blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant. 
19.12- In situația prevazută la art. 22.10 operează de drept transferul obligațiilor de plată catre 
subcontractant pentru partea/parțile  din contract aferente acestora, în momentul în care 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare a fost confirmată de catre 
reprezentanții achizitorului.  
19.13 - Plata directă catre subcontractanți nu diminuează raspunderea prestatorului in ceea ce 
priveste modul de indeplinire a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 
20. Cesiunea 
20.1   Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial. 
20.2  Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția de bună 
execuție sau alte obligații asumate prin contract. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a 
încasa contraprestaţia serviciului executat în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil, 
obligatiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și 
asumate inițial. 
20.3  Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisă 
cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care 
sunt îndeplinite decătre aceștia. Transferul de drept al obligațiilor de plată către 
subcontractant pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va 
avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul 
de subcontractare, in conformitate cu prevederile art.  22.12 . 
20.4 – Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în 
condițiile art. 23.2  
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - 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. 
21.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
21.5. - 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 plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă 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 de către instanţele judecatoreşti competente de la sediul achizitorului, potrivit 
dreptului comun.  
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23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicari 
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. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi valoare 
juridica probanta, din care un exemplar pentru prestator si doua exemplare pentru achizitor.  
 
 
    
                        Achizitor,                                            Prestator,        
  
 
 
                                                               

                                                                                                                                    
 
          
  

  
 


