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Contract de prestări servicii  
Nr……………/2019 - …. din  …………..2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
1. Preambul : 

Prezentul contract de achiziție publică s-a încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare și a H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 

Între:  

JUDEŢUL IALOMIŢA, persoană juridică de drept public cu sediul în Municipiul Slobozia, 

Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Ialomiţa, telefon nr. 0243.230.200; 0243.230.201, fax nr. 

0243.230.250; 0243.232.100; cod fiscal 4231776, Coduri IBAN RO33TREZ24A840301710130X, 

deschis  la Trezoreria Operativă a Municipiului Slobozia , cod poştal 920032, e-mail: 

cji@cicnet.ro, reprezentat prin domnul Victor MORARU, Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, în calitate de ACHIZITOR  pe de o parte,  

 

şi 

 

           S.C. .................. S.R.L., cu sediul în ..........., str. .........., nr. ......., jud. .........., telefon: 

..............., e-mail .............., cod fiscal RO ............, număr de înregistrare la Registrul Comerţului 

............, cont IBAN ........................., deschis la ........................, , reprezentată prin domnul 

.................... având funcția de ......................, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
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e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 

4.1. În baza prezentului contract prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnică pe 

toată durata de executie a lucrărilor, în perioada de garanție acordată lucrărilor și până la 

recepția finală, pentru obiectivul de investiții  investiții „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUM 

JUDEȚEAN DJ 102H, km 66 + 317 - km 78 + 862”. 

4.2. Prestatorul va presta serviciile prevăzute la clauza 4.1. în conformitate cu prevederile legale, 

ale caietului de sarcini, a ofertei depuse și obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului având ca obiect asistență tehnică pe toată durata de execuție a lucrărilor și până la 

recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții investiții „MODERNIZARE ȘI 

REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 102H, km 66 + 317 - km 78 + 862”. 

5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor, este de ................. lei, la care se adaugă TVA, conform 

prevederilor legale în vigoare, în valoare de ...................... lei, prețul total al contractului inclusiv 

TVA fiind de ..................... lei.  

5.3. Prețul din ofertă este ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului. 

5.4. Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.2. va sta la baza calculului penalităților de 

întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la clauzele 12.1, 12.2 respectiv 12.6 din 

prezentul contract. 

 

6. Durata contractului 
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6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi și produce 

efecte pe toată perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv perioada de garanție acordată 

lucrărilor, terminându-se după efectuarea recepției finale a obiectivului, respectiv expirarea 

perioadei de garanție a lucrărilor. 

6.2. Durata de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului va fi asigurată 

pe toată perioada de execuție a lucrărilor (minim 8 luni), pe toată perioada de garanție a 

lucrărilor (120 luni), până la recepția finală a obiectivului de investiții investiții „MODERNIZARE ȘI 

REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 102H, km 66 + 317 - km 78 + 862”. 

 

7. Executarea contractului  

7.1. Executarea contractului va începe după primirea ordinului de începere şi constituirea 

garanţiei de bună execuţie, conform legislației în vigoare.  

7.2. Data de începere a îndeplinirii obligaţiilor contractuale coincide cu începerea executării 

lucrărilor și va fi comunicată Prestatorului de către Achizitor. 

 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b) oferta catalog electronic SICAP; 

c) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie; 

d) contractul de lucrări nr. ........................2019; 

e) proiectul tehnic al lucrării. 

 

9.Obligaţiile achizitorului 

9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator pe baza facturii și a procesului verbal 

de recepţie a serviciilor, după prezentarea dovezilor de îndeplinire specifice activităților ce 

urmează a fi plătite de către Achizitor în conformitate cu prevederile contractului, în condiţiile 

clauzei 11 corelată cu oferta SICAP. 

9.2. Achizitorul transmite Prestatorului ordinul de începere a prestării serviciilor astfel cum sunt 

prevăzute în caietul de sarcini şi oferta depusa, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

prezentării  dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie, în corelare cu graficul de execuţie al 

contractului de lucrări nr. ................ din ...........2019. 

9.3. Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini. 

9.4. Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat în 

caietul de sarcini și/sau sunt menționate în oferta depusă şi pe care le consideră necesare 

îndeplinirii prezentului contract. 

9.5. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii şi/sau documente pe care le 

deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi 

returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

9.6. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul 

convenit.  

 

10. Obligaţiile principale ale prestatorului 
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10.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe 

toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor obiectivului de 

investiții “ „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 102H, km 66 + 317 - km 78 + 

862”, conform ofertei, anexă la contract . 

10.2. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

10.3. Prestatorul se obligă să participe, l a toate şedinţele operative convocate de achizitor, pe 

parcursul executării lucrărilor și până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor obiectivului. 

10.4. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu respectarea 

legalităţii şi cu imparţialitate atât faţă de Achizitor cât şi faţă de Constructor şi Dirigintele de 

șantier. 

10.5. Prestatorul, prin serviciile prestate, asigură Achizitorul că executantul lucrării respectă 

Proiectul tehnic, îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta 

prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 

10.6. Activitățile Prestatorului trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin Legea 10/1995 

privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și conform 

Caietului de sarcini.  

10.7. Derularea prestării serviciilor asistență tehnică în cadrul obiectivului va urmări următoarele 

faze tipice ale proiectului: 

a) executarea lucrărilor; 

b) remedieri; 

c) recepția la terminarea lucrărilor; 

d) recepția finală a investiției. 

10.8. In activitatea de acordare a asistenței tehnice pe toată durata de execuție a lucrărilor și 

până la recepția la terminarea lucrărilor, prestatorul are următoarele obligații: 

a. urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor din proiect; 

b. emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în 

concordanță cu situația din teren; 

c. emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după 

caz, contrasemnate de expert și de verificatorii de proiecte atestați, conform 

legislației în vigoare, inclusiv în cazul situațiilor neprevăzute; 

d. elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentate orice 

modificare, suplimentare sau renunțare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau 

listelor de cantități; 

e. participarea reprezentanților proiectantului la ședințele de progres organizate ori de 

câte ori este nevoie; 

f. urmărirea respectării prevederilor din proiect, a programului calitații și respectarea 

normelor în vigoare de către executant și de către dirigintele de șantier; 



5 

 

g. în cazul modificărilor de soluții, dacă va fi cazul, obținerea avizelor din partea 

verificatorilor de proiecte atestați, conform prevederilor legale în vigoare; 

h. prezența pe șantier a proiectantului, ori de cate ori se solicită de catre beneficiar, în 

medie o dată pe săptămână, pe perioda menționată în graficul de execuție; 

i. participarea pe șantier la verificările de calitate legate de fazele de execuție 

determinante pentru lucrări aferente cerințelor esențiale de calitate, aprobate de 

către Inspecția de Stat în Construcții; 

j. participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de proiectant, pe 

parcursul execuției; 

k. colaborarea permanentă cu autoritatea contractantă, executantul lucrărilor și ceilalți 

factori implicați în realizarea proiectului (va răspunde oricărei solicitări venite din 

partea acestora); 

l. emiterea de acte și documente care sunt în sarcina proiectantului pe tot parcursul 

execuției lucrărilor și pentru finalizarea proiectului; 

m. participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției prin întocmirea referatului la 

terminarea lucrărilor; 

n. participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală; 

o. emiterea rapoartelor anuale privind starea drumului în perioada de garanție acordată 

lucrărilor; 

p. urmărirea execuției reparațiilor și a defectelor calitative apărute din vina 

executantului, atât în perioada de execuţie a lucrărilor potrivit contractului încheiat, 

cât și în perioada de garanție a lucrărilor și recepționarea acestora împreună cu 

reprezentanții autorității contractante; 

q. întocmirea documentației tehnice privind urmărirea în timp a construcției, conform 

ORDINULUI nr. 847 din 2 iunie 2014 de  aprobare a Procedurii privind activitățile de 

control efectuate pentru aplicarea prevedrilor legale privind urmărirea curentă și 

specială a comportării în exploatare a construcțiilor – indicativ PCU 004. 

 

10.9. Prestatorul va obtine in prealabil aprobările de la Achizitor inainte de: 

     a. Luarea  oricărei decizii de schimbare cu implicații financiare sau de timp, cu exceptia unei  

        situații de urgență când aprobarea va fi obținută cât mai repede posibil; 

       b. Confirmarea elementelor, sumelor sau costurilor suplimentare; 

       c. Aprobarea oricărei extinderi de timp pentru finalizare; 

       d. Schimbarea oricărei soluții tehnice a proiectului. 

   

 

10.10. Conflictul de interese 

10.10.1. În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate 

măsurile   necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite 

executarea în mod corect şi obiectiv a contractului. Conflictul  de interese poate fi generat, în 

mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal 

împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul prestatorului, pe de o parte, şi 

persoanele cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului.  
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10.10.2. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării contractului se va notifica 

achizitorului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, prestatorul va lua imediat toate 

măsurile necesare pentru a-l preveni şi soluţiona. 

10.10.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare şi 

poate solicita măsuri suplimentare, după caz. Prestatorul se va asigura că personalul său cu 

funcţii de decizie nu este pus într-o situaţie ce poate genera un conflict de interese. Fără a afecta 

obligaţia ce îi revine prin Contract, prestatorul va înlocui imediat şi gratuit pentru achizitor orice 

persoană cu funcţie de decizie din personalul său expus unei astfel de situaţii. 

10.10.4. Prestatorul se va abţine de la orice contact ce poate influenţa independenţa sa sau a 

Personalului său şi compromite executarea în mod corect şi obiectiv a contractului. 

10.10.5. În cazul în care Prestatorul încalcă dispoziţiile art. 10.10.1 şi se demonstrează acest fapt, 

Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului, va putea decide 

denunţarea unilaterală a contractului în condiţiile clauzei 12.6. 

 

10.11. Drepturi de proprietate intelectuală 

10.11.1.Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către 

personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea 

exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va utiliza 

documentele și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu 

prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.  

10.11.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face 

referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio 

informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

10.11.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea 

exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va 

considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care 

există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

10.12. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, 

convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi 

obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a persoanelor 

cu dizabilităţi. 

10.13. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, 

subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 

Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din 

orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la prezentul 

contract. 

 

11. Modalităţi de plată 

11.1. Plata serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului se va realiza astfel:  



7 

 

 - 80% din valoarea fără TVA a serviciilor de asistență tehnică  se va achita în tranșe lunare 

egale, pe parcursul derulării Contractului de execuție, proporțional cu stadiul fizic și valoric 

realizat, conform situațiilor de lucrări lunare sau periodice, confirmate și acceptate de dirigintele 

de șantier, pe baza facturii și a procesului verbal de recepție, însoțit de raportul de activitate 

privind prestarea serviciilor semnat de către ambele părți; 

 - 20% din valoarea contractului de asistență tehnică se va achita în termen de 30 zile de la 

data incheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe baza facturii și a 

procesului verbal de recepție însoțit de raportul de activitate privind prestarea serviciilor semnat 

de către ambele părți; 

11.2. Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

 Plăţile se vor face în lei, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului. 

 Plăţile intermediare/finale vor evidenţia serviciile realizate efectiv şi recepţionate.  

 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, 

achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 2% pe zi aplicat asupra 

valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. 

12.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor 

penalităţi în procent de 2% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la 

termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua 

stingerii obligaţiei, inclusiv. 

12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese.  

12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  

12.5. Contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi 

fără nici o formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul 

neconstituirii în termen a garanţiei de bună execuţie. 

12.6. În cazul în care Prestatorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin 

contract şi ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de plin 

drept prezentul contract, prin notificare de reziliere transmisă Prestatorului, precum şi de a 

pretinde şi obţine de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract. 

Plata se va efectua în termen de 20 zile  de la transmiterea facturii de către Achizitor către 

Prestator, orice întârziere faţă de acest termen va da dreptul Achizitorului de a percepe penalităţi 

de 2% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Anterior întreprinderii 

oricărei măsuri în acest sens, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, 

acordând un termen de 30 de zile Prestatorului pentru a-şi îndeplini obligaţia, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate. 
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Clauze specifice 

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia. 

13.2. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de  

10% din valoarea contractului, fără TVA.  

13.3. Garanția de bună execuție se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare și devine anexă la contract.  

13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

13.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferenta prezentului contract 

conform art. 42 din  H.G. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

13.6. Garanţia de bună execuţie  trebuie să fie irevocabilă.  

 

14. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

14.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta depusă. 

 14.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

14.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor și este răspunzător atât 

de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea în 

domeniile serviciilor pe care le va superviza,  pe toată durata contractului. 

14.4. Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al achizitorului pentru aprobarea oricărei 

optimizări/adaptări a documentațiilor tehnice în timpul execuției lucrărilor. 

14.5. Prestatorul va avea obligația de a participa in cadrul întâlnirilor de lucru lunare (și/sau ori 

de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor) cu achizitorul, executantul lucrării, 

dirigintele de șantier, a prezentării situației fizice lunare a execuției lucrărilor și notificarea 

achizitorului cu privire la eventualele probleme identificate în teren. 

15. Responsabilitățile Prestatorului  specifice Contractului de finanțare 

1. Studierea și cunoașterea clauzelor Contractului de Finanțare. 

2. Studierea și cunoașterea Instrucțiunilor/procedurilor/solicitărilor PNDL pentru elaborarea 

corectă și transmiterea în termenele stabilite prin legislație a solicitărilor de Plată și a 

raportărilor către M.D.R.A.P; 

3. Participarea la elaborarea răspunsului la eventualele solicitări de informații suplimentare 

ale finanțatorului ce vizează lucrările solicitate la plată (inclusiv modificări, completări sau 

refacerea acestora); 



9 

 

4. Actualizarea devizului general al investiției după finalizarea procedurilor de achiziție a 

lucrărilor de execuție în cadrul proiectului sau datorate altor modificări legislative, la 

solicitarea beneficiarului; 

5. Elaborare, actualizare, modificare deviz general pe surse de finanțare, în conformitate cu 

modelul M.D.R.A.P. ori de câte ori situația o impune, la solicitarea beneficiarului; 

 

16. Recepţie şi verificări  

16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din oferta depusă şi din caietul de sarcini.  

15.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract.  

16.3. Serviciile prestate de asistență tehnică acordată de către proiectant se vor recepționa în 

baza unui proces-verbal de recepţie însoţit de raportul de activitate privind prestarea serviciilor 

semnat de către ambele părţi, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri 

17.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de 

începere a contractului, conform prevederilor clauzei 9.2.  

17.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului. 

17.3. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

17.4. În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor 

revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1. Preţul contractului nu se ajustează, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a 

contractului. 

 

19.Amendamente 

 19.1. Pe durata îndeplinirii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni asupra 

modificării  clauzelor contractului, prin act adiţional, în situația apariției unor circumstanțe ce nu 

au putut fi prevăzute la semnarea contractului. În acest caz, Prestatorul are obligaţia de a notifica 

achizitorul cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data de la care se solicită a deveni aplicabilă 

modificarea.  
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19.2. Contractul se poate modifica în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

20. Cesiunea 

20.1. Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

21.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 de 

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

22.Soluţionarea litigiilor 

22.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

22.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului. 

 

23. Încetarea contractului din iniţiativa Achizitorului 

23.1. Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte 

depline (de jure) după acordarea unui preaviz de şapte zile Prestatorului, prin notificare de 

reziliere, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe 

de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare : 

a. Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu prezentul contract; 

b. Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 zile de la data preavizului 

emis de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din contract care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a serviciilor; 

c. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 

d. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară 

sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata 
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datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând 

dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

e. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă, după caz; 

f. Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 

probă pe care Achizitorul îl poate justifica, după caz; 

g. împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 

privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate 

ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

h. are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care 

asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la contract; 

i. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 

j. Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

23.2. De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea 

serviciilor şi toate sumele cuvenite Prestatorului până la data rezilierii şi, după caz, va comunica 

prestatorului penalităţile/daunele interese datorate. 

23.3. Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de zile 

calendaristice de la data constatării, de la Prestator, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este 

îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea maximă a 

contractului.  

23.4. Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru 

munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

 

24. Încetarea contractului din iniţiativa Prestatorului 

24.1. În urma unui preaviz de 45 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul 

dacă Achizitorul: 

a. nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în baza 

oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în 

clauza 9.2; 

b. suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de zile 

pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Prestatorului; 

24.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior 

acesteia în temeiul contractului. 

24.3. Încetarea contractului se poate realiza şi prin acordul de voinţă al părţilor. 

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicări 

26.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
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26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

26.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare în România. 

 

Prezentul contract  s-a  încheiat astăzi   ……….......2019, în 2 (două) exemplare originale, câte un 

exemplar pentru fiecare parte contractantă.  

 

Achizitor: 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

Prestator: 
..................................., 

 
PREŞEDINTE,  

VICTOR MORARU .................................... 
 
 
 

 

Direcţia Buget - Finanţe  
Director Executiv Adjunct,  

Mihaela Moroianu  
 
 

 

Viză C.F.P. 
 
 

 

  
Direcţia Coordonare-Organizare  

Director Executiv,  
Ionica Băicoianu 

 
 

 
 

 

Viză legalitate, 
 

 

 
 

 

  
  

Direcţia Achiziţii - Patrimoniu  
Director Executiv,  
Gheorghe Proca 

 
 

  
  

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice  
Doina Venera Roșca  

 


