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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 

1. Preambul 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și H.G. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a 

încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între: 

 

Părţile contractante 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (denumită în nprezentul contract Universitatea)   cu 

sediul Gabriel Bethlen Nr.5. Jud. Alba, telefon ......., cod fiscal ............avand cont bancar nr. 

RO....................deschis la  ............, reprezentată legal de d-na. ......................., având funcţia de 

................., în calitate de achizitor,  pe de o parte 

 

și 

 .........., având sediul social ............, tel/fax:........., număr de înmatriculare la Registrul Comerțului 

........, cod fiscal ............, cont:R...............deschis la Trezoreria ........., reprezentată prin dl. ............, având 

funcţia de administrator, in calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

au convenit încheierea prezentului contract 

 

2. Definiții  
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  

a) „Contract” - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între părți, un 

în calitate de ,,achizitor,, și cealaltă în calitate de ,,prestator,, și toate Anexe 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 - totalitatea activităţilor pe care contractantul (prestatorul) trebuie să le realizeze în scopul 

îndeplinirii contractului de achiziţie publică ; 

e) oferta - documentația care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

f) propunerea tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de 

autoritatea contractantă ; 

g) propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

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

h) caiet de sarcini - document, reprezentând anexa a prezentului contract de servicii, întocmit de către 

achizitor, care include definirea condițiilor, specificațiilor tehnice și, totodată indicațiile privind regulile 

de bază care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către prestator; 

i) documentație de atribuire - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul 

contractului  de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini; 

j)  durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit 

legii, ofertei și documentației de atribuire de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea 

convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv eventualele pretenții fondate pe 

clauzele sale ; 

k) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza serviciile pe care le 

presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini și in contract, 

inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta 

majora, incepand cu data incheierii contractului;  

l) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta sa 

aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  

m) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, 

prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;  

n) forța majora și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel sau 

părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă 



Pagină 2 din 8 

majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 

şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel 

care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul 

este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în 

caz de forţă majoră. 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;  

o) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind 

plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, sau 

îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract(majorări de întârziere 

și/sau daune-interese). 

    

3. Interpretare  
3.1. Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu 

contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat şi 

interpretat în limba română. 

3.2. Dacă un document al contractului sau corespondenţă în legătură cu acesta sunt redactate în altă 

limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în orice problemă 

legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondenţă, va suporta riscul şi 

costurile traducerii acestora în limba română. 

3.3 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. 

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

specifică in mod diferit. 

3.5. Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între Părţi cu privire la obiectul acestuia şi 

exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între Părţi realizate 

înaintea încheierii contractului.  

3.6. Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este 

consemnată în scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de reprezentanţii legali ai 

Părţilor.  

3.7. Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, 

aceste împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract.  

3.8 Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a 

clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau 

restrâng drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi prezumată 

în nici o situaţie. 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

4.  Obiectul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de expertiza extrajudiciara în domeniile achiziţii 

publice, management financiar şi aspecte juridice aferente contractelor cu finanţare din fonduri 

europene nerambursabile, în ceea ce priveşte contractul de finanţare 125/323/31.08.2009 al 

proiectului “RAEL – Reţea academică de e-Learning” şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

nr. 3118/2016, conform obiectivelor ce se regasesc in caietul de sarcini 

         4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul pentru îndeplinirea 

contractului de    prestare de servicii de expertiza extrajudiciara  , în conformitate cu oferta de 

preț a acestuia nr. ........ din ............. 

 

5. Preţul contractului. Modalități de plată  
5.1. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către achizitor este de 

...... lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA de .......... lei. 

5.2. Prețul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia și nu se actualizează. 
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5.3. Plata se va efectua în lei, în contul RO60TREZ..............deschis la Trezoreria ............. al prestatorului, 

menționat în preambulul prezentului contract. 

5.4. Plata serviciilor prestate se va  

face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original: 

a) factura emisă în conformitate cu prevederile legale de prestatorul serviciilor de expertiza extrajudiciara; 

b) raportul expertizei extrajudiciara; 

c) proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă, semnate de părți. 

d) aprobarea concluziilor rapoartelor de expertiza de către Beneficiar prin intermediul procesului verbal 

de recepţie a serviciilor, întocmit de comisia de recepţie constituită. 

Toate rapoartele, datele, materialele produse de Prestatorul serviciilor de expertiza în cadrul acestui 

contract vor constitui proprietatea Beneficiarului contractului. 

5.5. Plata serviciilor efectuate se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii și a 

documentelor justificative stipulate la pct. 5.4 din contract. 

5.6. Efectuarea plății este condiționată de îndeplinirea de către Prestator a obligațiilor ce îi revin conform 

prezentului contract și a anexelor acestuia, dovedită prin acceptarea de către Achizitor a serviciilor 

prestate, prin semnarea proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă și in baza facturii emise și 

transmise în original de Prestator. 

 

6. Durata contractului  
6.1. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți. Durata prezentului 

contract este de ......... luni calendaristice (durata maximală).  

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părți 

contractante a obligațiilor ce le revin conform clauzelor prezentului contract. 

 

7. Executarea contractului 

7.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părţi  

7.2. Prestarea serviciilor se va face pe baza comenzii/comenzilor ferme transmise de către achizitor. 

 

8. Documentele contractului  
8.1. Documentele contractului sunt:  

a) anexa 1 - caietul de sarcini  

b) anexa 2 - propunerea tehnică și propunerea financiară 

c) anexa 3 - documente utilizate în activitatea de servicii de expertizaq extrajudiciara 

e). raport de expertiza extrajudiciara 

f). Proces verbal de predare/ recepție 

g) anexa 4 - actele adiționale, dacă este cazul. 

8.2.  Anexele menţionate mai sus fac parte integrantă din prezentul contract. 

 

9. Obligațiile principale ale prestatorului  

9.1. Prestatorul se obligă să presteze  Serviciile de expertiza extrajudiciara  în concordanţă cu standardele 

și performanţele prevăzute de normele legale în vigoare și in conformitate cu propunerea tehnică ce face 

parte integrantă din prezentul contract. 

9.2.  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de 

oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toată durata prezentului contract. 

9.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract la termenele stabilite în contract, în conformitate cu condiţiile stabilite în caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică a prestatorului semnatar al contractului. 

9.4. Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul despre 

apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor. 

9.5. Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului, la solicitările scrise ale acestuia, numele 

persoanei desemnate în procedura şi stadiul fiecărei proceduri prin prezentarea unui raport cu privire la 

activităţile desfăşurate. 

9.6. Prestatorul de servicii va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării 

unei opinii de expert. 
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9.7. Expertul va fi responsabil de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a  

conținutului raportului de expertiză extrajudiciară  indicând reglementările aplicabile, exprimând 

opinii și furnizând concluzii si cu privire la obiectivele expertizei. 

9.8. 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 consideră de cuviinţă, 

fară limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea 

drepturi de proprietate intelectuală. 

9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de serviciile prestate, şi  

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt 

generate de respectarea clauzelor contractului. 

9.10. Prestatorul are obligația de a asigura confidențialitatea  informațiilor și documentelor 

referitoare la  situațiile financiare.  

 

10. Obligațiile principale ale achizitorului  

10.1. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații 

pe care acesta le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor de  expertiza 

extrajudiciara  

10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze, potrivit pct. 16, serviciile prestate la termenul convenit. 

10.3. Achizitorul are obligația sa plătească prețul  către prestator in termenul convenit de la primirea 

facturii de către acesta. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1. În cazul în care, din vina sa, Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, 

atunci Achizitorul va calcula dobânzi penalizatoare. Dobânzile penalizatoare curg de la data la 

care obligaţia de prestare a serviciului este scadentă până la data îndeplinirii efective a obligaţiei. 

Dobânda penalizatoare se calculează raportat la valoarea serviciilor neprestate şi se stabileşte la 

nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale. 

         11.2. În cazul în care, din vina sa, Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract,   

Achizitorul are dreptul de a pretinde, pe lângă dobânda penalizatoare, daune-interese pentru toate 

cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei. 

11.3. În cazul în care, din vina sa, Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată, in termenul de 30 de 

zile calendaristice prevăzut la pct. 5.5., Prestatorul va calcula dobânzi penalizatoare. Dobânzile 

penalizatoare curg de la data la care obligaţia de plată este scadentă şi până la data îndeplinirii efective a 

obligaţiei.  Dobânda penalizatoare se calculează raportat la facturile neachitate şi se stabileşte la nivelul 

ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale. 

11.4. În cazul în care, din vina sa, Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, 

Prestatorul are dreptul de a pretinde, pe lângă dobânda penalizatoare, daune-interese pentru toate 

cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei. 

11.5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 

şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a notifica cealaltă parte privind rezilierea de drept a contractului şi de 

a pretinde daune-interese. 

11.6. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările 

scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă 

precum şi la durata ei. 

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

Prestatorului, fără nicio 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 nu are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 

la data denunţării unilaterale a contractului. 

11.8.(1). Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
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conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului public. 

(2). Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia in care alocarea 

resurselor financiare a fost sistată.  

(3). În cazurile prevăzute la alin. (2)., Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru plata din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, renunţând în mod 

expres la dreptul său de a solicita daune.  

11.9. In situația in care plățile serviciilor nu pot fi efectuate din cauza unor situații neprevăzute 

neimputabile achizitorului, in legătura cu alocarea bugetară/sistarea resurselor financiare, Achizitorul nu 

datorează majorări, penalități sau daune interese Prestatorului. 

 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

 

12. Alte responsabilitati ale prestatorului 

12.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul și 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și in conformitate cu propunerea sa tehnică. 

12.2. 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 prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.   

12.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu legislatia in 

vigoare. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

12.4. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile de expertiza fără a modifica preţul contractului. 

 

13. Alte obligații ale achizitorului 

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

  

14. Caracterul de document public  

14.1. Accesul persoanelor la informațiile din contract se realizează cu respectarea termenelor și 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public 

și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de 

un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.  

 

15. Recepţie şi verificări  

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

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din caietul de sarcini, în baza rapoartelor 

intermediare și final a serviciilor. 

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

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, 

prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 

15.3 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi 

ora stabilită pentru verificare.  

 15.4.  Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 

verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta 

rezultatele ca fiind corecte, achizitorul întocmind un raport in acest sens, care se va comunica 

prestatorului. 

15.5. Operaţiunile recepţiei implică:  

-  identificarea serviciilor prestate;  

- constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică; 

- verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;  

- constatarea eventualelor deficienţe. 

15.6. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  5 zile 
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calendaristice de la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la pct. 16.4. 

15.7.  Prestarea serviciilor din prezentul contract va fi considerata finalizata, la data semnării 

procesului verbal de recepție final. 

 

16. Începere, finalizare 

16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data de data primirii comenzii de 

începere din partea achizitorului, conform termenelor prevazute in oferta si in contract. 

16.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

conform pct. 6 din prezentul Contract. 

16.3. Cu excepţia prevederilor de la pct. 23, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul 

Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor pct. 11. din contract. 

 

17. Încetarea contractului. Rezilierea contractului  

17.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:  

a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului 

contract și legislației aplicabile;  

b) prin acordul părților consemnat în scris;  

c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile 

contractuale.  

17.2. În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator 

a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 

cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  

17.3. În situația in care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea 

obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract 

conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză 

penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract. 

17.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 

părțile contractante.  

17.5. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului 

contract.  

17.6. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 

zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub 

condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.  

17.7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului 

achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile 

dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației achizițiilor publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în 

vigoare. 

17.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte 

formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau 

cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 

17.9. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea vreunei 

formalități, în situația în care prestatorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în contract. În acest sens 

achizitorul transmite o notificare în legătură cu încălcarea obligațiilor de către prestator, în care acordă un 

termen de 15 zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Dacă după trecerea celor 15 zile prestatorul nu își 

îndeplinește obligațiile, contractul se consideră încetat de plin drept. 

17.10. Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se reţin din garanţia 

de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, 

Prestatorul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 30 zile de la notificarea Achizitorului. 
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18. Ajustarea preţului contractului 

18.1. Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este pretul declarat in propunerea 

financiara, anexa la contract, care este ferm şi nu se actualizează. 

 

19. Amendamente  

19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata derulării contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanțe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

20. Subcontractanţi 

Nu este cazul 

 

21. Cesiunea  

21.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 

părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate în contract. 

 

22. Forţa majoră 

22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

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

drepturile ce li se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia. 

22.4. Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

22.5.  Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna dintre părţi sa poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1. 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 legatură cu îndeplinirea 

contractului. 

23.2. Dacă, după 10 de 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 judecătoreşti din România.  

 

24. Limba care guvernează contractul 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

24.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română. 

 

25. Comunicări 

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

transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere 

verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 

Prezentul contract se încheie la sediul Achizitorului azi, ......... în 3 exemplare, din care unul a fost 

înmânat Prestatorului iar celelalte 2 rămân la autoritatea contractantă,  cu aceeași valoare juridică.     

 

 

 

 

   ACHIZITOR, 

 

PRESTATOR, 
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