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Contract subsecvent de servicii 
LOT nr. 15 

 
nr. 67228 data 12.11.2021 

 
la Acord-cadru nr. 67222/12.11.2021 

 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul 
contract subsecvent de lucrări, 

 
Între 

1. Părțile contractante 
 

Județul Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, jud. Harghita, telefon 0266-
207700, fax 0266-207703, cod fiscal 4245763, cont trezorerie nr. 
RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin 
Borboly Csaba președintele Consiliului Județean Harghita, prin domnul ing. Chiorean Adrian 
având funcția de director general adjunct, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
 

și  
 
SC. KANAL CONSTRUCT-SERV. SRL. având sediul în Localitatea ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
 în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 

 
2. Definiții  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract –prezentul contract și toate anexele sale; 
b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin 
contract; 
d. amplasamentul serviciului - locul unde prestatorul execută serviciul; 
e. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat 
forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile; 
g. ordin administrativ: orice instrucțiune sau ordin emis de către achizitor pentru prestator; 
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h. act adițional: document ce modifică termenii și condițiile contractului; 
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influențând capacitatea prestatorului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general, orice 
motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute 
sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-
contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul prestatorului;   
j. despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de 
către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca despăgubire plătibilă părții 
prejudiciate, în urma încălcării contractului de servicii de către cealaltă parte;  
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă 
de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor 
din contract; 
l. servicii: înseamnă toate serviciile, care urmează să fie realizate de către Prestator;  
m. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă de la data specificată în 
actul emis sau din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care 
reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a 
termenului se împlinește într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârșitul următoarei 
zile lucrătoare; 
n. garanția de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a 
proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului 
de achiziție publică; 
o. garanția de bună execuție: suma de bani care se constituie de către contractant în 
scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada 
convenită a contractului; 
p. durata de prestare înseamnă durata de realizare a serviciilor; 
q. amplasament înseamnă locurile puse la dispoziție de către achizitor unde urmează a fi 
prestate serviciile precum și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părți 
componente ale amplasamentului. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 
incluzând și genul feminin și viceversa, 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. 
3.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 
Clauze Generale 

 
4.  Obiectul contractului 
4.1 - Prestatorul se obligă să execute, să finalizeze și să remedieze orice defecte ale serviciului 
„Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 15 în perioada 2021-
2022”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prevăzute la art. 4.1.  
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5. Prețul contractului 
5.1 Prețurile unitare sunt prevăzute în oferta financiară a prestatorului. Valoarea totală va 
rezulta din valoarea intervențiilor efectuate și a serviciului de permanență, calculate pe baza 
prețurilor unitare ofertate, și nu va depăși în nici un caz suma de 372.125,41 lei, inclusiv 
TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării și înregistrării la sediul Achizitorului 
și își produce efectele până la eliberarea garanției  de bună execuție. 
          
7. Executarea contractului și durata de prestare 
7.1 Executarea contractului începe la data semnării și înregistrării contractului la sediul 
Achizitorului. 
7.2 Durata de prestare este cuprinsă de la data înregistrării contractului până la 30.04.2022, 
dar nu mai mult de încheierea Acordului cadru pentru „Întreținerea curentă pe timp de iarnă 
a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2024, pentru Lot nr. 15” 
 
8. Documentele contractului  
8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ 

AND nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul nr. 289/2170 din 17 iunie 2013 al ministrului 
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și a 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice; 

c) propunerea tehnică; 
d) propunerea financiară; 
e) lista subcontractanților, dacă este cazul; 
f) contractele de asociere, dacă este cazul; 
g) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul. 

8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul 
de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
9. Obligațiile prestatorului 

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate. 

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în 
caietul de sarcini și în propunerea tehnică, anexă la contract. 

9.3. Prestatorul poartă răspunderea pentru modul în care își desfășoară activitatea pe toată 
durata contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a 
serviciilor, sau pentru eventuale accidente produse ca urmare a nerespectării contractului. 

9.4. Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor 
din „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice" indicativ AND 
nr. 525- 2013, aprobat prin Ordinul nr. 2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 
iulie 2013; 
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9.5. Prestatorul răspunde de integritatea utilajelor proprii și închiriate; 
9.6. Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga 

responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este supus personalul 
prestatorului, sau pe care prestatorul îl generează ca urmare a activității desfășurate în baza 
contractului. Prestatorul efectuează, pentru deservenții auto-utilajelor proprii și închiriate, 
instruirea personalului, acordarea echipamentului și a alimentației de protecția muncii, 
înregistrarea accidentelor de muncă. 

9.7. Auto-utilajele ofertate, proprii, în leasing și închiriate vor staționa permanent la bazele de 
deszăpezire proprii sau închiriate ale prestatorului de la 15 noiembrie până la 15 martie. 

9.8. Auto-utilajele ofertate proprii și închiriate pot fi înlocuite de către prestator cu obligația 
informării ulterioare a autorității contractante; 

9.9. Pe parcursul prestării serviciilor de deszăpezire, prestatorul are obligația de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv: 

9.9.1. Confortul riveranilor 
9.9.2. Căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care 

deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei persoane. 
9.10. Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definitiv potrivit art. 2 și 

14-17 din OG nr. 43/1997, republicată și modificată) în executarea contractului, prin 
acțiunea sau inacțiunea sa, precum și pentru orice accidente, pagube, prejudicii cauzate 
terților de starea necorespunzătoare a drumurilor și neasigurarea condițiilor de circulație 
corespunzătoare, pe perioada de execuție a contractului. 

9.11. Utilajele de deszăpezire (proprii, în leasing și închiriate) vor fi dotate cu GPS (pentru 
monitorizare și evidenta activității) și cu softul aferent, cu obligativitatea ca Beneficiarul 
să aibă acces la acesta, după cum urmează: 
• Foaia de activitate zilnică; 

9.12. Diagramele GPS, care vor fi disponibile pe platforma de monitorizare (online), trebuie 

să conțină informații care să confirme cu exactitate traseul parcurs de utilajele de 

deszăpezire pe suport de hartă electronică și intervalele orare de intervenție.  

9.13. Utilajele vor fi  dotate cu lamă pentru zăpadă, sistem de rotație stânga-dreapta și 
echipament pentru împrăștiere material antiderapant RSP, dotate cu sistem de urmărire 
prin GPS. 

9.14. Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de 
prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului. 

9.15. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
9.16. Prestatorul va desemna o persoana pentru fiecare bază care răspunde de 

desfășurarea în bune condiții a activității de deszăpezire. 
9.17. Prestatorul va ține evidența zilnică, pe ore și sectoare de drum a intervențiilor privind 

utilajele și echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le la 
dispoziția achizitorului, la solicitarea acestuia. 

9.18. Prestatorul are obligația să asigure permanent informarea Consiliului Județean 
Harghita despre starea de viabilitate a drumurilor, să comunice permanent materialele 
folosite, utilajele cu care a intervenit și în cazul apariției poleiului, viscolelor, înzăpezirilor 
sau blocajelor de circulație, locul unde s-au produs și durata pe care au avut-o. 

9.19. Prestatorul va ține evidența zilnică, pe ore și sectoare de drum a intervențiilor privind 

utilaje și echipamente, personalului executant, materiale folosite, punându-le la 
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dispoziția beneficiarului în ziua următoare prestării serviciului prin fax sau e-mail 

(dispeceratdrumuri@judetulharghita.ro) până la ora 900 (Anexa 2); 

9.20. În vederea cunoașterii exacte a situației reale de pe teren prestatorul va efectua 

servicii de combaterea poleiului și lunecușului prin așternerea material antiderapant 

și/sau îndepărtare mecanică zăpada dimineața între 300 și 700 și ori de câte ori este 

justificat de condițiile meteorologice, precum și revizii cu utilajele de deszăpezire 

încărcate cu material antiderapant și pregătite de intervenție, în intervalul orar 1500 - 

1900 dacă este necesar, pe drumurile județene cu nivelele de viabilitate I; 

9.21. În situația în care temperaturile diurne depășesc 3o Celsius timp de 3 zile consecutiv 
atunci reviziile în intervalul orar 1500 - 1900  nu se vor efectua. 

9.22. Pe parcursul efectuării reviziilor, materialul antiderapant (nisip și sare) va fi așternut 
doar in zonele periculoase sau care pot produce evenimente periculoase (zone înghețate, 
umede, expuse viscolului, umbrite, împădurite, trecerile la nivel cu calea ferată, poduri și 
podețe). 

9.23. Prestatorul are obligația de a respecta normele de protecția muncii, prevenirea și 
stingerea incendiilor. 

9.24. Pe parcursul îndeplinirii contractului, ofertanții au obligația de a respecta regulile 
obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare 
la nivel național; Se vor respecta cerințele în conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind 
securitatea și sănătatea în muncă; Pe întreaga perioada de derulare a contractului, 
executantul are obligația de a respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, 
social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și 
acordurile internaționale în aceste domenii. 

9.25. Autovehiculele ofertate vor respecta tonajele maxime pe axe în conformitate cu OG 
nr 43/28.07.1997. anexa 2. privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare. 

9.26. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract. în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

9.27. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranța tuturor operațiunilor și 
metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 

9.28. Pentru asigurarea monitorizării serviciilor, Achizitorul poate dispune din resursele 
proprii instalarea de sisteme de monitorizare GPS pe utilajele de deszăpezire folosite 
(proprii și închiriate), prestatorul este obligat să permită montarea de către beneficiar a 
sistemelor de monitorizare prin sisteme GPS pentru utilajele angrenate in aceasta 
activitate și să permită publicarea datelor GPS (inclusiv numărul de înmatriculare a 
utilajului) în timp real pe site-ul propriu al Consiliului Județean Harghita. 

 
10. Obligațiile achizitorului 
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10.1 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului, fără plată,    
amplasamentul serviciilor, liber de orice sarcină. 
          (2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al aparatelor de  măsurat se 
suportă de către prestator. 
10.2 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte 
informații furnizate prestatorului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
10.3 Achizitorul va numi o persoană/mai multe persoane din personalul propriu care va/vor 
avea autoritatea să acționeze în numele acestuia. Persoanele autorizate sunt directorul 
general adjunct și responsabilii de zonă din cadrul Direcției generale tehnice sau persoanele 
notificate în alt mod Prestatorului de către Achizitor. 
10.4 Persoana autorizată acționează în numele achizitorului de fiecare dată când 
îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
10.5 Persoana autorizată nu are autoritatea de a modifica contractul sau de a absolvi părțile 
semnatare, de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 
10.6 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de persoana 
autorizată nu vor absolvi prestatorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 
prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și 
neconformități. 
10.7 În cazul în care achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are 
obligația de a transmite prestatorului, cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru 
înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele și datele de contact a celui care este potențialul 
înlocuitor al persoanei autorizate.  
10.8 Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la 
înregistrarea facturii la registratura achizitorului. Factura se va emite numai după acceptarea 
documentelor de decontare a serviciile prestate, de către reprezentantul achizitorului. 
10.9 Prezentarea cu date eronate, sau incomplete, a facturilor depuse spre decontare, face 
să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile 
constatate și retumează facturile în original, în interiorul termenului de plată. Un nou 
termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către prestator cu datele corecte. 
10.10  (1) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în 
documentele depuse în vederea decontării și se obligă să restituie, atât sumele încasate în 
plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora, constatate de organe de control financiar 
intern, sau de alte organe de control abilitate prin lege.  
 (2) Sumele achitate în plus și foloasele necuvenite se vor recupera prin reținere din 
orice alte sume datorate prestatorului, sau prin depunerea sumelor de către prestator în 
contul achizitorului, în termen de maxim 15 zile de la data constatării și înștiințării lui. 
10.11 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 
10.12 Achizitorul își rezervă dreptul de a monta sisteme de monitorizare GPS pe 
autovehicolele si utilajele angrenate în activitatea de deszăpezire. 
 
11.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  
11.1 Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau parțială, precum și pentru 
executarea necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații asumate și/sau care îi revin, 
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partea în culpă răspunde față de cealaltă parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului contract. Debitorul este prezumat în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a obligației sale, dacă nu probează existența unei cauze care 
să îl exonereze de răspunderea juridică, potrivit legii. Acesta are obligația de a plăti penalități 
sumă echivalentă cu 0,03% din prețul serviciilor neprestate sau prestate cu întârziere, 
pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.        
11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut în prezentul 
contract, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din 
plata neefectuată sau efectuată cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere până la 
îndeplinirea efectivă a obligațiilor.  
11.3. Penalitățile datorate conform clauzelor 11.1. și 11.2. curg de drept din data scadenței 
obligațiilor asumate conform prezentului contract. 
11.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate, care depășește valoarea maximă a penalităților ce pot fi percepute 
conform clauzelor 11.1. și 11.2., în completare, părțile datorează daune – interese în 
condițiile dreptului comun. 

Clauze specifice 
12. Garanția de bună execuție a contractului 
12.1 Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen 
de 5 zile de la data semnării a contractului în cuantum 15.635,52 lei, reprezentând 5% din 
valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de contract și perioada de garanție. 
12.1.2 Garanția de buna execuție se va constitui prin:   
a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din 
Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii; 
b.) dacă părțile convin, garanția se poate constitui și prin rețineri succesive, contractantul 
deschizând la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea lui un cont de disponibil distinct la dispoziția Autorității Contractante în care 
depune cel puțin 0,5% din prețul contractului.  
c.) în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la 
casierie a unor sume în numerar. 
12.2. (1) În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
contractate, pentru orice motiv (inclusiv forța majoră), prestatorul are obligația de a 
prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, în maxim 10 zile de la data intrării în 
vigoare a actului adițional. 
          (2) Garanția de bună execuție ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
inițiale pe perioada de prelungire a termenului de prestare.  
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții 
asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 
12.4 Garanția de bună execuție se va elibera/restitui în termen de 15 zile de la încetarea 
contractului, dacă Achizitorul, până la acea dată, nu a ridicat pretenții asupra ei.  
 
13. Verificări, Decontări 
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13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini. 

13.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților 
săi împuterniciți pentru acest scop. 

13.3. Prestațiile executate se consemnează în documentele primare ce stau la baza 
decontării, completate de reprezentații prestatorului. 

13.4. Actele primare care stau la baza decontării prestațiilor efectuate sunt: 

 Raportul de activitate zilnică (Anexa nr. 2) acceptat și vizat de către responsabilul 

de contract. 

 Jurnalul de activitate pe timp de iarnă (Anexa nr. 7) acceptat și vizat de către 

responsabilul de contract. 

 Centralizatorul pe DJ, Anexa nr. 8 

 Centralizator pe Lot, Anexa nr. 9 

 Foaia de activitate zilnică (listată din aplicația online de monitorizare GPS) 

 Bonuri de consum zilnice pentru materiale antiderapante: nisip și sare. 

14. Începerea și prestarea serviciilor 
14.1 - (1) Serviciile trebuie să se deruleze conform Normativului privind prevenirea și 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND nr. 525-2013 și să fie terminate la 
termenele stabilite în acest normativ. Datele intermediare, prevăzute în Normativul indicat 
sau în graficele de prestare, se consideră date contractuale.  
(2) În cazul în care prestatorul întârzie începerea serviciilor, sau dacă întârzie prestarea 
serviciilor, achizitorul este îndreptățit să aplice penalitățile prevăzute la art. 11.1. 
14.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a 
stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. Părțile 
contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor 
atestați pentru acest scop.  
(2) Prestatorul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea serviciilor ascunse.  
(3) Prestatorul are obligația să intervină pentru efectuarea serviciilor de deszăpezire, 
respectând cerințele din caietul de sarcini.  
14.3 - Prestatorul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ serviciile sau 
provoca întârzieri în execuția serviciilor. Achizitorul poate solicita prestatorului să transmită 
o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o 
propunere de soluționare a acestora. 
14.4 - (1) Materialele utilizate de prestator trebuie să fie de calitatea prevăzută în caietul de 
sarcini.  
(2) Prestatorul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare 
pentru verificarea serviciilor. Costul verificărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
prestatorului.  
(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor servicii sau 
materiale utilizate vor fi suportate de prestator dacă se dovedește că materialele nu sunt 
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corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5. Prestatorul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în 
operă a materialelor.  
14.6 - Materialele, furniturile și echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu 
specificațiile tehnice și reglementările și normele europene precum și cu dispozițiile din 
caietul de sarcini. 
 
15. Întârzierea și suspendarea serviciilor 
15.1 Orice întârziere în prestarea serviciilor îndreptățește achizitorul la aplicarea de penalități de 
întârziere conform art. 11.1 
15.2 - Fără a prejudicia dreptul prestatorului prevăzut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista 
serviciile sau de a diminua ritmul prestării dacă achizitorul nu plătește în termen de 15 zile de  

la expirarea termenului prevăzut la art. 16.2. În acest caz va notifica, în scris acest fapt 
achizitorului. 
15.3. - Achizitorul poate oricând dispune prestatorului, prin notificare prealabilă, 
suspendarea prestării unei părți sau a tuturor serviciilor.  
15.4 - Prestatorul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de prestare dacă aceasta a 
survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor servicii sau materiale 
necorespunzătoare. 
 
16. Situațiile prestării serviciilor și modalități de plată 

16.1 Situațiile prestării serviciilor 
(1) Prestatorul va transmite Achizitorului o situație cu serviciile prestate însoțită de 

documentele din care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptățit. Achizitorul va 
verifica situațiile și documentele prevăzute în Anexa nr. 1 prezentate de către prestator. 
(2) Prestatorul va prezenta orice alt document justificativ referitor la serviciile prestate 

solicitat de către achizitor. 
 
16.2 Plăți  
1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în 30 zile de la înregistrare, 

facturii la registratura achizitorului. Factura se va emite numai după acceptarea situațiilor 
financiare reprezentând serviciile prestate, de către reprezentantul achizitorului. 
2. Plățile se vor efectua de regulă la intervale lunare, în baza situațiilor financiare 

acceptate fără obiecțiuni de către achizitor și a documentelor prevăzute la punctul 13.4 din 
prezentul contract. 
3. Pe parcursul execuției contractului, plățile se vor face exclusiv pe baza prețurilor 

proprii prevăzute de contractant în oferta sa inițială, fixe sau ajustate, după cum s-a 
prevăzut în documentele de achiziție inițiale și în contract. 
4. Pe parcursul execuției contractului nu este permisă modificarea prețurilor din ofertă 

în funcție de variațiile prețurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se 
aprovizionează. Din punct de vedere al documentelor justificative necesare pentru 
efectuarea plăților se consideră suficiente facturile emise de contractant, a căror valoare 
trebuie să corespundă cu valoarea ofertată inițial sau, după caz, cu valoarea ofertată 
actualizată conform prevederilor documentelor de achiziție inițiale și contractului, dacă 
modificarea nu este generată de modificări legislative conform art. 17.1. 
5. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi 

și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, 
aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe 
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perioada de la încasare până la constatarea lor) se vor stabili în urma verificărilor executate 
de organele de control financiar intern ale achizitorului sau de alte organe abilitate de lege. 
6. Sumele determinate se vor recupera astfel: 
6.1. Sumele achitate în plus și foloasele necuvenite se vor recupera prin reținere din orice 

alte sume datorate prestatorului, cu obligația de înștiințare a prestatorului înainte de a 
compensa sumele datorate de Autoritatea publică cu cele plătite în plus către prestator. 
6.2. în imposibilitatea compensării, prestatorul se obligă să restituie sumele datorate în 

termen de 15 zile de la data constatării și înștiințării lui, achitarea efectuându-se prin 
mijloace de plată obișnuite, în contul achizitorului. 
 

 
17. Ajustarea prețului contractului 
17.1 Prețurile ofertate se pot modifica ca urmare a unor modificări legislative, al cărora efect 
se reflectă în creșterea sau diminuarea costurilor pe baza căror s-au fundamentat, (CAS, 
fond șomaj, fond sănătate, TVA, etc.). 
18. Modificarea contractului 
18.1. (1) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr.98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165). 

(2) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt stabilite în legislația achizițiilor 
publice, sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire. 

(3) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 18.1(1) și 18.1(2) din 
prezentul contract, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii 
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul 
a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 

(4) Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite 
celeilalte părți propunerea de modificare a contractului. 

 
19. Subcontractanți 
19.1 - Prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în 
aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanții desemnați. 
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la 
contract. 
(3) Subcontractanții pe a căror capacități se bazează prestatorul pentru demonstrarea 
îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în 
care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care 
îndeplinește contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
(3) După încheierea contractului orice modificare a situației subcontractanților se poate 
realiza doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
(4) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract 
încredințată lui de către executant. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit 
partea sa din contract sau și-,  
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19.5 - Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care 
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la 
prezentul contract. 
19.6 - Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, 
agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către 
achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera prestatorul de 
niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.  
19.7 - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 
subcontractant și achizitor. 
19.8 - Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii și/sau compensatorii 
subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract și poate schimba 
oricare subcontractant dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. 
19.9 – (1) Subcontractanții au dreptul de a-și exprima, la momentul încheierii contractului de  
 
achiziție publică, sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, 
după caz, opțiunea de a fi plătit direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea 
contractantă efectuează plățile direct către subcontractanții agreați doar atunci când 
prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv 
autoritatea contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea 
executării obligațiilor asumate de subcontractant. 

(2) în condițiile în care subcontractantul/subcontractanții își exprimă opțiunea de a fi 
plătit/plătiți direct, autoritatea contractantă stabilește, în funcție de momentul încheierii 
contractului de achiziție publică sau de momentul introducerii acestora în cadrul 
contractului de achiziție publică, clauzele contractuale obligatorii ce prevăd transferul de 
drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din 
contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu 
prevederile alineatului precedent. 
19.10 - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării 
prezentului contract, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanțială a contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată 
și supusă aprobării prealabile a achizitorului, în condițiile prevederilor art. 219 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice. 
19.11 - Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale 
experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale 
experților, agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării 
oricărei părți a contractului de servicii sau a angajării de către executant a unor 
subcontractanți pentru executarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract nu va 
elibera prestatorul de niciuna dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract. 
19.12 - Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris 
a achizitorului, sau orice încredințare a executării serviciilor de către subcontractant unei 
terțe părți va fi considerată o încălcare a prezentului contract subsecvent. 

20. Forța majoră 
25.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
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20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție 
în vederea limitării consecințelor. 
20.5 -  Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 
3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din 
părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră 
care apar după data semnării Contractului de către părți. 
20.7 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligațiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod 
similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare 
sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, 
întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore. 
20.8 - Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot 
afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, 
durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni 
scrise contrare ale achizitorului, prestatorul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza 
Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil și va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate 
de evenimentul de forță majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a 
acestuia. 
20.9 - Dacă prestatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu 
instrucțiunile achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 20.7. totalul 
sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către achizitor.  
 
21. Încetarea și rezilierea contractului 
21.1 - Achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă 
formalitate și fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situațiile 
următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) prestatorul nu execută  contractul în conformitate cu obligațiile asumate, abandonează 
serviciile sau nu respectă instrucțiunile motivate ale achizitorului; 

b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor 
sau de către reprezentantul său autorizat; 

c) prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 
probă pe care Achizitorul îl poate justifica; 

e) împotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 
privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate 
ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

f) prestatorul intră în procedura de insolvență în condițiile prevăzute de art. 123 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă 
Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, nu răspunde în termen de 30 de zile la 
notificarea achizitorului, formulată în primele 3 luni de la deschiderea procedurii. 



 13/ 17 

Prestatorul are obligația de a notifica de îndată celeilalte părți intervenirea unei astfel de 
situații 

g) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
h) prestatorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele; 
i) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de 

către Achizitor, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării 
obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea 
corespunzătoare și la timp a serviciilor; 

j) prestatorul nu se prezintă la sediul achizitorului pentru semnarea contractului în termen 
de cel mult 2 zile de la data primirii invitației ori de la data menționată în aceasta, sau nu 
restituie contractele semnate în termen de cel mult 3 zile de la primirea acestora în cazul 
trimiterii contractelor prin poștă; 

21.4 - Dacă achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la prestator fără a 
renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau 
prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
21.5 – În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația serviciilor efectiv prestate,  
după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile 
contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte prestatorul din vina căruia s-a 
reziliat contractul.  
21.6 -  În cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  
unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare va fi 
îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; și/sau 
b) rezilierea Contractului.  

21.7 - În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanția de bună prestare. 
21.8 – După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestării serviciilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.  
 
22. Denunțarea unilaterală a contractului de către autoritatea contractantă 

(1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului cu cel puțin 30 de zile înainte de momentul la care achizitorul 
dorește să înceteze contractul, fără nicio compensație, fără nicio formalitate și fără nicio 
altă procedură judiciară sau extrajudiciară. în acest caz, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data la 
care are loc încetarea efectivă a contractului, ca urmare a denunțării unilaterale a acestuia 
de către achizitor. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în 
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
a)  contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167; 
b)  contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
 
23. Protecția muncii 
23.1 Activitatea de instruire, de orice fel, a personalului afectat executării contractului îl 
privește pe executant. Răspunderea privind comunicarea, cercetarea și înregistrarea 
eventualelor accidente de muncă produse pe durata și în legătură cu executarea prezentului 
contract revine, sub toate aspectele și indiferent de gravitate, prestatorului, dacă nu se 
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dispune altfel prin nomele imperative ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în 
muncă, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 1091/2006 
privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, ale Hotărârii de 
Guvern nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și a celorlalte acte normative incidente în materie de securitate și 
sănătate în muncă. 
23.2 Prestatorul este pe deplin responsabil în executarea contractului și pentru respectarea 
normelor privind protecția mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
 
24. Amendamente  
 
24.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractuale prin act adițional, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, după cum urmează: 

a)  modificări ale cantităților pentru un articol/articole din contractul subsecvent; 
b)  modificarea succesiunii serviciilor; 
c)  modificări legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile; 

24.2 Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.1 și 19.2 din prezentul 
Contract, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de 
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul 
a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 

25. Soluționarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
25.2 - Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.  
 
26. Prelucrarea datelor 
26.1  - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, 
fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 
caracter personal, respectiv cu Regulamentul European nr. 679/2016 și cu orice norme 
general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. 

27. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicări 
28.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
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28.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, însă numai cu 
condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
29. Legea aplicabilă contractului 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
29.2 - Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din România, 
precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții Europene de Justiție și a 
Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de 
acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor respecta și se vor 
supune de asemenea acelorași legi și reglementări.  
29.3 - Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat 

  
 
sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații 
din teritoriu. 
 
Părțile au înțeles să încheie azi …………12.11.2021…………………… prezentul contract în două 
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 

Achizitor, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita 

 Prestator, 
SC. KANAL CONSTRUCT-SERV. SRL. 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

Direcția economică 
 
 

  Serviciul achiziții publice 
 
 
 
 

 
Viza control financiar-

preventiv 
 

  Direcția generală tehnică  
 
 
 
 
 

Viza juridică 
Direcția juridică și 

administrație publică 
 
 

  responsabil de contract 
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Anexa nr. 1 
 la Contractul de servicii nr. ………/               /                       

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE 
 

Nr DOCUMENT 

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATĂ 

1.1 - Factura fiscală 

1.2 Documente justificative 

- Raportul de activitate zilnică (Anexa nr. 2) acceptat și vizat de către 

responsabilul de contract. 

 - Jurnalul de activitate pe timp de iarnă (Anexa nr. 7) acceptat și vizat de 

către responsabilul de contract. 

 - Centralizatorul pe DJ, Anexa nr. 8 

- Centralizator pe Lot, Anexa nr. 9 

 - Foaia de activitate zilnică (listată din aplicația online de monitorizare 

GPS) 

 - Bonuri de consum zilnice pentru materiale antiderapante: nisip și sare. 
- Centralizator bonuri de consum 

1.3 Alte documente 

- Dosar numerotat 

- Pagină de titlu (contract, denumire prestare, prestator, tipul decontării – 
parțial/final) 

- Opis 

 
 

Achizitor, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita 

 Prestator, 
SC. KANAL CONSTRUCT-SERV. SRL. 

 
 
 

  
 
 

 


