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MODEL 

CONTRACT DE SERVICII 

nr. ____________data_____________ 

 

 

 

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

prestare de servicii, 

 

Între 

Unitatea Administrativ Teritorială Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în 
Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, jud. Harghita, telefon: 0266-207720, fax: 0266-
207725, cod fiscal 4245763, cont trezorerie RO29TREZ24A800110583102X, deschis la 
Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentată prin domnul Borboly Csaba având funcţia de 
preşedinte, prin Bíró Barna Botond, având funcția de vicepreședinte în calitate de 
Achizitor, pe de o parte 
 

și 

-----------------------------------------, cu sediul în --------------------, Str._____________ 

nr.______, jud. ---------------------, tel/fax:________________ număr de înmatriculare 

_____________, Cod fiscal ___________________________, cont trezorerie 

____________________ deschis la Trezoreria ____________________, reprezentată prin 

___________________ având funcţia de administrator, în calitate de Prestator, pe de 

altă parte 

 

 

1. Definiții 

1.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) Contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 

b) Act adiţional – act care completează sau modifică un act încheiat anterior 

(contract, act constitutiv etc) care trebuie semnat de toate părțile semnatare ale 

actului inițial dar nu modifică termenii şi condiţiile contractului; 

c) Achizitor şi Prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea definite în 
preambulul prezentului contract; 

d) Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) Preţul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza 

contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale, asumate prin contract sau impuse prin lege; 

f) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greșelii sau a vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea 
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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 obligaţiilor uneia din părţi; 

g) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voința 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;  

h) Necesități minime obligatorii – face parte integrantă din documentația de 

achiziţie directă şi constituie un ansamblu al cerinţelor minime obligatorii pe baza 

cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.   

i) Grafic de prestare a serviciilor – eșalonarea serviciilor în limita termenului de 

prestare propus prin ofertă;  

j) Grafic de plăți – eșalonarea plăților, situațiilor provizorii până la nivelul prețului 

contractului; 

k) Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din Necesități 

minime obligatorii sau după caz din documentația descriptivă; 

l) 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 documentația de atribuire; 

m) Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice; 

n) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform 

graficului de eșalonare a serviciilor; 

o) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în necesități 

minime obligatorii; 

p)  Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel; 

q) An – o perioadă de 365 de zile consecutive; 

r) Garanţia de bună - execuţie suma de bani care se constituie de către prestator în 

scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 

perioada convenită a contractului; 

s) Conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea 

executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl 

împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului 

sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile 

contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 

executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-

contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 

executantului;  

t) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată 

de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate, în urma încălcării contractului de lucrări de către 

cealaltă parte;  
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u) Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind 

plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de 

neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 

1.2 În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

1.3 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

1.4 Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice alte acte 

normative subsecvente prin care acestea sunt modificate. 

1.5 Cu excepția cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea 

ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci și la urmările pe care legea, obiectul sau 

echitatea le dă obligației respective, după natura sa. 

1.6. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

CLAUZE GENERALE 

 

2. Obiectul contractului 

2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de informare și publicitate pentru proiectul 

”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul Apel pentru 

Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene, în perioada 

convenită la art. 4.1 în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

2.2. Prestatorul va presta servicii de informare și publicitate pe toată durata 

implementării și monitorizării proiectului, în conformitate cu oferta financiară, fără ca 

aceste servicii, să reprezinte costuri suplimentare, față de prețul convenit în prezentul 

contract, pentru Achizitor. 

2.3. 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 Contract, precum şi cu prevederile legale aplicabile. 

 

3. Prețul contractului 

3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 

achizitor, conform graficului de prestare, este de___________ LEI, fără TVA, la care se 

adaugă TVA în valoare de ____________ LEI, astfel prețul total al contractului fiind de 

_____________ LEI. 

3.2. Valoarea cuprinsă la art. 3.1. va fi achitată în mai multe tranșe, cu respectarea 

Graficului de prestare și a prevederilor Necesități minime obligatorii. 

 

4. Durata contractului 

4.1. Durata prezentului contract începe de la momentul semnării și înregistrării acestuia 
la sediul Achizitorului, și menține valabilitatea pe toată durata de implementare a 
obiectului Contractului de finanțare nr. 588507/22.09.2021, fără a se modifica prețul 
contractului. 
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4.2.  Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 15.10.2023. 

 

5. Executarea Contractului 

5.1. Executarea Contractului începe la data semnării și înregistrării contractului la ultima 

parte semnatară. 

 5.2. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continuă, iar obligaţiile 

prevăzute în sarcina sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai şi integral fiind 

esența prezentului Contract. 

 

6. Documentele contractuale 

6.1. Documentele contractului sunt: 

a) Necesități minim obligatorii;  

b) Propunerea tehnică;  

c) Propunere financiară - Formular de ofertă; 

d) Graficul de prestare și de plăți a serviciilor; 

e) Instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie. 

6.2. Documentele enumerate la art. 6.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac 

parte integrantă din aceasta. 

6.3. În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 6.1 prevederile lor 

vor prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 6.1. 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 

prezentate în propunerea tehnico, anexă la contract.  

7.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 

prezentat în propunerea tehnică. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termen de 15 zile de la 

predarea fiecărui raport de activitate al prestatorului, in baza unui Proces verbal de 

predare-primire. 

8.2. Achizitorul are obligaţia de a furniza prestatorului toate informaţiile disponibile, 

necesare realizării serviciilor. 

8.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului, preţul cuvenit în termenul și condițiile 

convenite în prezentul contract.  

 

9. Codul de conduită 
9.1 Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere 
pentru achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale. Se va 
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abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă acordul 
prealabil al achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt sau ar putea să 
fie în conflict de interese cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. 
9.2 Dacă Prestatorul sau angajaţii, colaboratorii, experții, agenții sau subcontractanţii săi 
se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, ori dau de înţeles în orice mod că ar 
fi de acord să ofere ori să dea sau dau efectiv, personal sau printr-o persoană interpusă 
oricărei persoane mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul 
Contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau a 
defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt contract 
încheiat cu Achizitorul, Achizitorul poate decide rezilierea contractului conform art. 20 
fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului. 
 
10. Conflictul de interese 
10.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație 
care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului Contract. 
Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau oricăror alte legături ori interese comune. Orice 
conflict de interese potenţial sau efectiv, apărut după semnarea prezentului Contract 
trebuie notificat în scris achizitorului fără întârziere. 
10.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt respectate în 
mod corespunzător și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă va considera  
necesar. Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul său nu se află într-o 
situație care ar putea genera conflict de interese. Prestatorul va înlocui imediat și fără 
vreo compensație din partea Achizitorului orice membru al personalului său, care se 
regăsește într-o astfel de situație. 
10.3 Prestatorul are obligația de a evita orice contact care ar putea să-i compromită 
independența ori pe cea a personalului său. Dacă Prestatorul eșuează în a-și menține 
independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obține repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea 
decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute la art. 19. 
 
11. Despăgubiri 
11.1 Prestatorul va garanta și va despăgubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenții și 
salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, 
pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului și a 
angajaţilor, colaboratorilor sau subcontractanţilor săi, în executarea prezentului Contract, 
inclusiv împotriva oricărei încălcări ale prevederilor legale sau a drepturilor terților, 
privind brevetele, mărcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori alte forme de 
proprietate intelectuală, precum și dreptul de autor şi alte drepturi conexe. 
11.2 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice 
încălcare a obligațiilor sale prevăzute în Contract ori în dispoziţiile legale aplicabile, într-
un interval de timp stabilit conform legii care guvernează Contractul. 
 

CLAUZE SPECIFICE 

12. Alte responsabilități ale prestatorului 
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12.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalism şi promptitudine, în baza angajamentului asumat, în conformitate cu 

standardele şi/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică. 

12.2. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura 

resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea necesare, fie 

de natură provizorie, fie definitive 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 graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor 

operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 

toată durata Contractului. 

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1. Achizitorul va colabora, atât cât este necesar, cu Prestatorul pentru furnizarea 

informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea 

Contractului. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data semnării și 

înregistrării contractului. 

(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, 

părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără 

vreo obligație suplimentară de orice natură din partea Achizitorului. 

14.2 (1) Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de 

părți, termen care se calculează de la data prevăzută pentru începerea prestării 

serviciilor. Prestarea serviciilor la termenele specificate este considerată de către părți o 

condiție esențială a prezentului Contract. 

(2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect 

Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor. În cazul 

în care Achizitorul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar cauza întârzieri 

semnificative, respectiv nu ar influența în mod negativ îndeplinirea obligațiilor legale sau 

contractuale ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terțe persoane, Părțile vor 

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

(3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură 

Achizitorului sau a-i crea dificultăți în îndeplinirea altor obligații, inclusiv față de terțe 

persoane, Prestatorul va face tot posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, 

inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea de personal suplimentar etc., fără a 

avea pretenții financiare suplimentare față de Achizitor.  

14.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele de 

prestare, sau există riscul de a nu se încadra în acest termen, acesta are obligația de a 

notifica în scris acest lucru imediat Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
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prestare asumate în graficul de prestare se face numai cu acordul părților, prin Act 

Adițional. 

14.4 Cu excepția cazului de forță majoră şi în afara cazului în care Achizitorul este de 

acord cu o prelungire a duratei de prestare conform art. 14.2(2), o întârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități de întârziere 

Prestatorului potrivit prevederilor art. 17. 

14.5. În caz de întârziere mai mare de 15 zile, respectiv în caz de întârziere repetată (în 

sensul prezentului contract întârziere repetată va însemna două cazuri consecutive de 

nerespectare a graficului de prestare ori trei cazuri neconsecutive de întârziere în orice 

perioadă în decursul executării Contractului) Achizitorul va avea dreptul de a rezilia 

prezentul Contract conform dispozițiilor art. 19.  

 

15. Recepţie şi verificări  

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

conformitatea lor definit în Propunerea tehnică şi in Necesități minime obligatorii.  

15.2 - Verificările vor fi efectuate 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. Pentru justificarea serviciilor prestate prestatorul la emiterea facturii va întocmii un 

raport de activitate în care va prezenta activitățile desfășurate, respectiv serviciile efectiv 

prestate pentru care se emite factura de plată, cu luarea în considerare a activităților 

prevăzute de graficul de prestări din propunerea tehnică și a detalierii din oferta 

financiară, anexa nr. 2 la prezentul contract.    

15.4. Raportul specificat la punctul precedent se va verifica de către responsabilul de 

contract din partea Achizitorului, care va confirma serviciile prestate. Odată confirmat 

raportul prestatorului, serviciile vor fi considerate ca fiind recepționate. Raportul 

confirmat va fi anexat facturii emise de prestator. 

 

16. Modalităţi de plată 

16.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi, în baza proceselor verbale de 

predare-primire, a rapoartelor de activitate,  semnate de către ambele părți, respectiv în 

baza propunerii financiare întocmite de către Prestator, conform pct. 15.3. din prezentul 

contract. 

16.2 Achizitorul va verifica factura emisă în termen de 15 zile de la înregistrarea acestuia 
la sediul Achizitorului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita precizări sau 
informaţii suplimentare.  
16.3 Achizitorul va refuza plata facturii, în cazul în care serviciile facturate nu au fost 
prestate, nu au fost prestate corespunzător ori integral, dacă documentele anexate nu 
sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine toate informaţiile necesare ori nu 
corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul Contract. 
16.4. În cazul în care Achizitorul aprobă factura inițială sau modificată conform 

solicitărilor, după caz, aceasta se va plăti în termen de 30 zile de la primirea sa de către 
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Achizitor. 

16.5. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite la art. 16.4. prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. 

Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel 

mai scurt timp posibil. 

 

17. Penalități, daune-interese 

17.1. În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește sau nu se achită corespunzător de 
obligațiile asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i pretinde plata unei 
penalități de întârziere de 0,027% din prețul serviciilor neprestate sau prestate 
necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă şi 
corespunzătoare a obligațiilor. Penalitățile vor putea depăşi suma asupra cărora se 
calculează.  
17.2.  În cazul în care Achizitorul nu plătește facturile fiscale în condițiile şi la termenele 
prevăzute în art. 16.4. Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalități de 
întârziere de 0,027% din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligației de plată. 
 
18. Garanția de bună execuție a contractului 

18.1. Garanția de bună execuție este de …………………… lei, reprezentând 5% din valoarea 

contractului fără TVA și se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parțiale. 

18.2. Prestatorul are obligaţia de a deschide în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării și înregistrării prezentului contract la sediul achizitorului, un cont de disponibil la 
dispoziţia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil 
astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului.  Contul astfel 
deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului. 
18.3. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul urmează să alimenteze acest cont 

de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până la 

concurența sumei stabilit drept garanție de bună execuție la 18.1. 

18.4. Prestatorul are obligația de a depune dovada constituirii garanției de bună execuție 
în termen de cel mult 10 zile de la semnarea și înregistrarea prezentului contract, la sediul 
Achizitorului, în caz contrar achizitorul poate rezilia contractul în condițiile prevăzute la 
art. 19.1. 
18.5. Achizitorul va putea executa integral sau parțial garanția de bună execuție, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Achizitorul va notifica 
Prestatorului executarea garanției, precizând totodată obligațiile care nu au fost 
respectate. 
18.6. În situația în care pe perioada derulării prezentului Contract este executată garanția 
de bună-execuție parțial sau în întregime, Prestatorul este obligat ca în termen de 
maximum 15 zile de la data executării acesteia să reîntregească valoarea sa. În situația 
neîndeplinirii acestei obligații în limita termenului menționat anterior Achizitorul are 
dreptul să rezilieze prezentul contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind 
necesară nici-o notificare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului 
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pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici-o încuviințare sau 
intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 
18.7. Garanția de bună execuție se va elibera Prestatorului în termen de 14 zile de la data 

încheierii Procesului – Verbal la terminarea serviciului prestat, dacă Achizitorul nu a 

ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

 
19. Rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
19.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără 
necesitatea îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau 
instanțe de judecată și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în 
oricare dintre situațiile următoare: 
a) Prestatorul își încalcă în mod culpabil și repetat obligațiile din prezentul Contract ori în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile; 
b) Prestatorul nu se încadrează în perioadă de timp rezonabil specificată în notificarea 
emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare 
sau neexecutării obligațiilor din prezentul Contract; 
c) Prestatorul încalcă dispozițiile art. 23.4. din prezentul contract; 
d) 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. 
Prestatorul are obligația de a notifica de îndată celeilalte părți intervenirea unei astfel de 
situații; 
e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 
probă adecvat; 
f) împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la 
fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în 
dauna intereselor financiare ale CE; 
g) apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăți 
semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract; 
h) prestatorul nu furnizează garanțiile sau asigurările sociale sau persoana care furnizează 
garanția sau asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească angajamentele. 
i) apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 
care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în așa măsură încât 
îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public; 
j) prestatorul solicită modificarea prezentului contract în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute de art. 221 di Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice. 
k) alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile. 
19.2. În caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la 
Prestator, fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului 
sau în baza legii, orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de 
imagine. 
19.3. 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 execuție. 
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19.4. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin 
pentru serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu 
suferit. 
19.5. La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru 
finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie 
minime. 
19.6. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică în 
perioada de valabilitate a acestuia și 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 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice; 
b) contractantul 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; 
c) în cursul perioadei de valabilitate a contractului s-a realizat o modificare a contractului 
altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 
Achizițiile publice. 
 
20. Rezilierea Contractului din inițiativa Prestatorului 
20.1. În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia 
contractul dacă Achizitorul: 
a) nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate, cu privire la care a fost notificat 
în mod repetat; 
b) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părți a acestora pentru mai mult de 120 
zile, pentru motive nespecificate în prezentul Contract sau independente de culpa 
Prestatorului. 
20.2. Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit 
în temeiul prezentului contract. 
20.3. În cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru 
prejudiciul efectiv suferit și dovedit de către acesta, cauzat în mod direct de 
neîndeplinirea obligațiilor de către Achizitor.  
  
21. Ajustarea preţului contractului 
21.1.  Achizitorul își rezervă dreptul de a efectua ajustări ale prețului contractului, cu 

respectarea prevederilor art. 164 din HGR nr. 395/2016. Ajustarea prețului contractului 

pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără 

ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia prin încheierea unui act 

adițional la contract. Ajustarea prețului contractul va opera oricând pe parcursul derulării 

contractului ca urmare a modificărilor legislative privind modificarea de taxe și impozite. 

21.2.Formula de ajustare este următoarea: 

Preț actualizat = Preț inițial al serviciilor rămase de executat x Indicele prețului de consum 

pentru servicii (furnizat de către Institutul de Statistică cuprins între data semnării 

contractului și data actualizării acestuia). 

 
22. Protecția datelor cu caracter personal  
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22.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu 
respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării 
proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și 
în scop statistic. 
22.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 
679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada 
contractuală, inclusiv  pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în 
scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. 
22.3. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit 
propriilor atribuții și competente instituționale, în vederea asigurării unui nivel 
corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre 
prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau 
externe. 
22.4. Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe 
instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, 
integrității și disponibilității datelor cu caracter personal. 
22.5. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea 
adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea 
notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului  (UE) 
679/2016.  
22.6. Părțile contractuale, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau 
secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele 
activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a 
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris ți format electronic 
ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 
 
23. Interdicția cesionării 
23.1. Este interzisă cesionarea de către prestator, în tot sau în parte, a drepturilor și 
obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
23.2. În situația încălcării acestei interdicții Achizitorul are dreptul să rezilieze prezentul 

contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau 
altă măsură în vederea înștiințări rezilierii contractului pentru motivul menționat 
anterior, nefiind necesară de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea 
vreunei  instanțe judecătorești și/sau arbitrare. 

23.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau 
orice alte obligații asumate prin contract. 

23.4. Prin excepție de la dispozițiile art. 23.1, Prestatorul are dreptul de a cesiona 
creanțele sale născute în temeiul prezentului contract, obligațiile rămânând în 
sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial însă 
numai cu acordul prealabil, scris al achizitorului. În cazul cesionării creanțelor fără 
acordul prealabil scris al achizitorului, dispozițiile art.23.2. se aplică în mod 
corespunzător. 

 
24. Amendamente   
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24.1 Părţile contractante au dreptul de a conveni, pe durata îndeplinirii contractului, 
pentru actualizarea sau completarea documentației elaborate de prestator, generate de 
modificări legislative sau a situației din teren, apărute după data încheierii prezentului 
contract și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără organizarea 
unei noi proceduri, modificarea nesubstanțială a clauzelor contractului, prin act adiţional. 
24.2. Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni prin 
act adițional adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. 
24.3. Modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, va fi posibilă numai în 
condițiile prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 23, alin (9), precum și art. 
164 și 165).  
24.4. Modificările contractuale astfel cum sunt stabilite la clauzele art. 24.2. și art. 24.3. 
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. 
24.5 Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte 
Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puţin 20 de zile înainte de data la 
care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. 
 
25. Forța majoră 
25.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
25.3. 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. 
25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 
părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau 
la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 
25.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 
părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
25.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare 
de 45 de zile, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
 
26. Drepturi de proprietate intelectuală 
26.1. Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului 
dreptul de autor și sau alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială obținute 
în executarea sau ca urmare a executării acestui contract cu excepția cazurilor în care 
astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului care le 
poate utiliza, publica sau transfera fără nuci un fel de limitare geografică sau altă natură. 
 
27. Soluționarea litigiilor 
22.1  Achizitorul şi Prestatorul vor face 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. 
22.2 Litigiile și divergențele ivite între părți în legătură cu executarea prezentului Contract 
în cazul cărora părțile nu au reușit să ajungă la o soluție amiabilă vor fi deduse judecării 
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instanțelor competente de la sediul Achizitorului. 
 
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 şi în 
momentul primirii. 
23.2 Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
29. Legea aplicabilă contractului 
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract s-a încheiat în format electronic. 
 

Achizitor, 
U.A.T. Harghita prin Consiliul Judeţean 

Harghita 
Borboly Csaba, președinte 

LS 
prin 

Bíró Barna Botond 
                         vicepreședinte  

                           PRESTATOR, 

 

 

                          

                          

 

  

 

Direcţia economică    Viza juridică, 

Bicăjanu Vasile    Direcţia juridică și administraţie publică 

director executiv    Dragu Márk - Ádám 

      consilier juridic 

 

 

Viza Control financiar-preventiv  Serviciul achiziții publice 

Nistor Maria Angela    Groza Noémi 

consilier     șef serviciu 

 

 

Direcţia Generală Programe și Proiecte Direcţia Generală Programe și Proiecte 

Zonda Erika     Péli Levente 

director general    director general adjunct 

 

 

Direcţia Generală Programe și Proiecte 

Molnár Zsuzsanna 

consilier 

manager de proiect 


