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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr.___________/__________ 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
prestare de servicii, 
 
între 
Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa 
Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita,  telefon 0266-207726, fax 0266-207725, cod fiscal 4245763, 
având cont deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, cont bancar nr. 
RO57TREZ24A510103201200X reprezentată prin Borboly Csaba având funcţia de președinte, 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
Și 
 __________________cu sediul în __________________, nr. de înregistrare în Registrul 
Comerțului, telefon _______________, fax ________________, având CIF________________, 
cont IBAN___________________ deschis la ______________________,reprezentată prin 
_________________, funcția__________________în calitate de prestator, pe de altă parte 
Definiții 
1.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în 
preambulul prezentului contract; 
c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract sau impuse prin lege; 
d) Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut 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 enunțiativă. 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. 
f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se 
angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică; oferta cuprinde 
propunerea financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral.  
g) Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini 
sau după caz din documentaţia descriptivă. 
h) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, 
tarif, toate celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor 
solicitate prin documentaţia de atribuire; 
i) Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice, 
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j) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform 
graficului de eşalonare a serviciilor, se calculează de la data menționată în ordinul de începere 
a contractului; 
k) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în necesități minime 
obligatorii. 
l) Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel; 
m) An – o perioadă de 365 de zile consecutive. 
1.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
2. Obiectul Contractului 
2.1.  Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanță financiară pentru contractarea 
unei finanțări rambursabile interne, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
2.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate în mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului.  
 
3 Prețul Contractului  
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
este de ________________fără TVA, la care se adaugă TVA,  prețul total al contractului fiind 
de ………………………lei. 
3.2. Sursa de finanţare: buget local. 
 

Articolul 4 Durata Contractului 
4.1.  Prezentul contract produce efecte începând cu data semnării și înregistrării la sediul 
achizitorului, până la semnarea contractului de împrumut, dar nu mai mult de 12 luni. 
4.2. Părțile pot conveni, printr-un act adițional, prelungirea duratei prezentului Contract. 
 

Articolul 5 Documentele Contractului 
5.1 Documentele contractuale privind prezentul Contract sunt: 

a) necesități minim obligatorii; 
b) propunerea tehnică; 
c) propunerea financiară. 

5.2.  Documentele enumerate la art. 5.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac 
parte integrantă din aceasta. 
5.3.  În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 5.1 prevederile lor vor 
prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 5.1. 
5.4.  În cazul oricărei contradicţii între prevederile prezentului Contract şi documentele 
prevăzute la art. 5.1. de mai sus, vor prevala dispoziţiile contractului. 
 

Articolul 6  Obligatiile Prestatorului 
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract in 
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul.  
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6.2 Prestatorul se obliga sa presteze Serviciile la standardele si/sau performantele 
prezentate in propunerea tehnica, anexa la prezentul Contract. 

6.3 Prestatorul se obliga sa respecte termenele pentru prestarea Serviciilor prevazute de 
prezentul Contract si/sau de propunerea tehnica, anexa la prezentul Contract. 

6.4 Prestatorul se obliga sa despagubeasca pe Beneficiar impotriva oricaror: 

6.4.1 actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate, etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu Serviciile prestate; si 

6.4.2 daune interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura in situatia neexecutarii sau 
executarii necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul Contract, cu exceptia situatiilor in 
care o astfel de incalcare rezulta din caietul de sarcini intocmit de catre Beneficiar; 

6.5 Prestatorul are obligatia de a executa Serviciile prevazute in Contract cu 
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 

6.6 Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea Serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva, cerute de si pentru Contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract. 

6.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe 
toata durata Contractului. 

 

Articolul 7  Obligatiile Beneficiarului 
7.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul Contract pentru 
Serviciile prestate de catre Prestator. 
7.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termenul convenit de la 
emiterea facturii de catre acesta. 

7.3 Partile convin in mod expres ca in cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata 
facturilor aferente Serviciilor prestate, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, Prestatorul are dreptul sa sisteze prestarea Serviciilor pana la efectuarea platii. 

7.4 Beneficiarul se obliga sa transmita Prestatorului o notificare privind inceperea 
executarii prezentului Contract/a Serviciilor astfel cum sunt prevazute in necesitati minime 
obligatorii si propunerea tehnica. 

7.5 Beneficiarul se obliga sa stabilesca de comun acord cu Prestatorul graficul intalnirilor 
de lucru, daca este cazul.  

7.6 Beneficiarul se obliga sa verifice si sa receptioneze Serviciile prestate in termenul 
convenit de Parti. 
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7.7 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului, la solicitarea acestuia, orice 
facilitati si informatii necesare cu privire la prestarea Serviciilor pe care Prestatorul le-a 
solicitat in propunerea tehnica. 

7.8  Sa nu aduca atingere drepturilor legate de proprietatea intelectuala asupra  
documentelor si informatiilor ce i-au fost puse la dispozitie de catre Prestator pe parcursul 
prestarii Serviciilor. 

 

Articolul 8  Sanctiuni in caz de neindeplinire culpabila a obligatiilor 
8.1 Partile convin ca, in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu isi executa 
obligatiile asumate prin Contract, Beneficiarul are dreptul de a pretinde plata unei penalitati 
de intarziere de 0,03% din pretul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, pentru 
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva si corespunzatoare a obligatiilor . 
8.2 Partile convin ca, in cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata facturilor in termen 
de pana la 30 de zile de la scadenta, atunci Beneficiarul are obligatia de a plati, ca penalitati, o 
suma in cuantum de 0,03% din factura scadenta si neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, 
pana la efectuarea platii. 

 

Articolul 9 Receptie si verificari 
9.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul in care sunt prestate Serviciile pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini si 
realizarea cantitativa a Serviciilor conform clauzelor din Contract.  
9.2 Verificarile vor fi efectuate de catre Beneficiar prin reprezentantii sai imputerniciti, in 
conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in 
scris Prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.  

 

Articolul 10 Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
10.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea Serviciilor in timpul cel mai scurt posibil 
de la primirea notificarii din partea Beneficiarului de incepere a Contractului. 
10.2 In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate in exclusivitate Beneficiarului, Partile vor stabili de comun acord: 

(i)  prelungirea perioadei de prestare a Serviciului/Serviciilor; si 

(ii) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 
Contractului. 

10.3 Serviciile prestate in baza Contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare/propunerea tehnica, 
trebuie finalizate in termenul convenit de Parti, termen care se calculeaza de la data inceperii 
prestarii Serviciilor; 

10.4 In cazul in care:  

(i) apar orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau  
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(ii) apar alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin 
incalcarea Contractului de catre Prestator, 

indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor sau 
a oricarei faze a acestora. In acest caz, Partile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare a Serviciilor si vor semna un act aditional in acest sens. 

10.5 Daca pe parcursul indeplinirii Contractului Prestatorul nu respecta graficul de 
prestare/propunerea tehnica, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, 
Beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de 
prestare/propunerea tehnica se face cu acordul Partilor, prin act aditional. 

10.6 In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice intarziere in indeplinirea Contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita 
penalitati Prestatorului. 

 

Articolul 11 Rezilierea Contractului 
11.1 In cazul in care impotriva Prestatorului este deschisa procedura insolventei, 
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul Prestatorului 
cu privire la intentia sa de a denunta prezentul Contract. In cazul in care administratorul 
judiciar/lichidatorul nu va raspunde notificarii Beneficiarului in termen de 30 de zile de la data 
primirii notificarii Beneficiarului, Contractul se considera denuntat fara nicio alta formalitate. 
In acest caz, Prestatorul are dreptul de a solicita plata corespunzatoare Serviciilor prestate 
pana la data denuntarii de catre Beneficiar. 
11.2 In cazul in care, pe parcursul executarii Contractului, Prestatorul intampina dificultati 
tehnice deosebite, pentru a caror rezolvare sunt necesare alte metode si solutii tehnice de 
prestare si a caror pondere in Contract este semnificativa, Beneficiaraul poate inceta 
contractul din proprie initiativa sau la solicitarea Prestatorului.  

11.3  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre Parti, in 
mod culpabil, da dreptul Partii lezate de a cere rezilierea Contractului daca partea in culpa nu 
remediaza acest aspect/nu isi executa obligatia in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea 
partii lezate. In caz de reziliere, Partea lezata poate pretinde plata de daune- interese.  

 

Articolul 12 Subcontractanti 
12.1 Prestatorul are obligaţia, in cazul in care subcontracteaza parti din Contract, de a 
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat 
contractul cu Beneficiarul. 
12.2 Prestatorul are obligatia de a prezenta in temen de 14 zile de la incheierea contractului 
toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 

12.3 Lista subcontractantilor, cu datele de contact ale acestora, cat si contractele incheiate 
cu acestia constituie anexe la Contract. 

12.4 Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care indeplineste 
Contractul. 
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12.5 Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi 
indeplineste partea sa din Contract. 

12.6 Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia 
nu isi indeplinesc partea lor din Contract. 

12.7 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant de catre Prestator in perioada de 
implementare a Contractului, in urmatoarele situatii: (i) inlocuirea subcontractantilor 
nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de 
subcontractanti; (ii) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii Contractului in 
conditiile in care Serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se 
indica initial optiunea subcontractarii acestora; (iii) renuntarea/retragerea subcontractantilor 
din Contract. 

12.8 In cazul in care Prestatorul a schimbat oricare subcontractant, in conditiile prevazute 
mai sus, Beneficiarul va solicita prezentarea contractelor incheiate intre Prestator si 
subcontractantii declarati ulterior in termen de 14 zile, care sa contina obligatoriu, cel putin 
urmatoarele elemente: (i) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; (ii) numele, datele de 
contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; (iii) valoarea aferenta prestatiilor 
noilor subcontractanti.  

12.9 In situatiile prevazute la art. 14.7 de mai sus, noii subcontractanti au obligatia de a 
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor 
necesităților minimr obligatorii si a propunerii tehnice depuse de catre Prestator la oferta, 
aferenta activitatii supuse subcontractarii. 

 

Articolul 13 Forta majora 
13.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
13.2 Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

13.3 Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia. 

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

13.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 

13.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de drept a prezentului 
Contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Articolul 14 Drepturi de proprietate intelectuala  
14.1 Prestatorul va asigura confidentialitatea si secretul profesional privind activitatea si 
relatiile comerciale ale Beneficiarului, toate informatiile, datele si documentele oferite de 



7 

catre Beneficiar Prestatorului pentru ca acesta sa presteze Serviciile si nu le va dezvalui 
niciunui tert fara acordul prealabil in scris al Beneficiarului. 
14.2 Serviciile prestate de catre Prestator sunt exclusiv in beneficiul Beneficiarului, doar 
pentru realizarea lucrarilor/scopului care i-au/i-a fost incredintate/incredintat. 

14.3 Rapoartele, memorandumurile, analizele, solutiile financiare si orice alte documente, 
precum si orice corespondenta dintre Prestator si Beneficiar si toate informatiile oferite de 
catre Prestator Beneficiarului in cursul realizarii Serviciilor sunt strict private si confidentiale si 
pot fi folosite exclusiv de catre Beneficiar si numai in scopul pentru care au fost pregatite si 
pentru proiectul respectiv. 

14.4 Beneficiarul se obliga prin prezentul, sa respecte confidentialitatea absoluta asupra 
tuturor rapoartelor, memorandumurilor, analizelor, solutiilor tehnice si financiare si oricaror 
documente furnizate de catre Prestator Beneficiarului in cursul realizarii Serviciilor si sa nu 
dezvaluie existenta si continutul acestora. Angajatii Beneficiarului implicati in derularea 
proiectului/prezentului Contract au dreptul sa primeasca astfel de rapoarte, 
memorandumuri, analize si/sau solutii tehnice si financiare numai in masura in care acest 
lucru este absolut necesar pentru derularea proiectului/Contractului si numai cu conditia ca 
acestia sa-si asume obligatia de confidentialitate in prelucrarea informatiilor si documentelor 
primite, iar Beneficiarul va ramane pe deplin raspunzator fata de Prestator pentru orice 
incalcare a prezentului Contract de catre angajatii sai. Beneficiarul va lua toate masurile 
necesare si justificate, in cadrul structurii sale organizationale, pentru a preveni dezvaluirea 
acestor informatii si documente furnizate de catre Prestator in cursul realizarii Serviciilor altor 
persoane decat cele sus-mentionate si va preveni accesul neautorizat la aceste informatii si 
documente. 

14.5 Toate rapoartele, memorandumurile, analizele, solutiile tehnice si financiare si orice 
alte documente, corespondenta sau informatii pregatite de catre Prestator pentru Beneficiar 
nu pot fi folosite, copiate, citate, circulate sau dezvaluite in alt mod (integral sau partial) in 
vreun alt scop sau pentru un alt proiect sau catre un angajat care nu este implicat in 
derularea proiectului/Contractului sau catre o persoana fizica/juridica/unitate administrativ 
teritoriala careia nu i se adreseaza, fara acordul prealabil in scris al Prestatorului. 

14.6 Drepturile de autor, brevetele, know-how-ul si alte drepturi de proprietate intelectula 
care se refera in mod direct sau indirect la Servicii vor apartine Prestatorului. Niciun titlu sau 
drept de proprietate privind Serviciile nu este sau nu va fi transferat Beneficiarului. 
Prestatorul nu este de acord cu niciun termen care poate fi interpretat ca eliminand sau 
limitand in orice mod dreptul sau de a dezvolta pentru sine ori pentru alte persoane 
materiale care concureaza cu sau sunt similare celor realizate ca urmare a prestarii Serviciilor, 
indiferent de similaritatea acestora cu materialele furnizate, sub rezerva obligatiilor de 
confidentialitate prevazute in prezentul articol 16. 

14.7 Prestatorul acorda Beneficiarului o licenta neexclusiva, necesionabila, achitata integral, 
redeventa (taxa de licenta) fiind inclusa in pretul Serviciilor agreat in baza Contractului, 
pentru folosirea tuturor materialelor furnizate Beneficiarului sau altfel redactate in cursul 
prestarii Serviciilor in conformitate cu termenii specifici ai prezentului Contract. 
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Articolul 15 – Solutionarea litigiilor 
15.1 Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului. 
15.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare Parte poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de 
catre instantele judecatoresti din Romania. 
 
Articolul 16  Limba care guverneaza Contractul 
16.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
Articolul 17 Notificari  
17.1 Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
17.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 
momentul primirii. 

17.3 Comunicarile intre Parti se pot face si prin telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

Articolul 18 Legea aplicabila 
18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, Partile au semnat prezentul Contract la data ................, 
în 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte. 

 

Achizitor, 
Unitatea Administrativ Teritorială, 

JUDEŢUL HARGHITA 

PRESTATOR: 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  


