
 

 

 
 

 CONTRACT DE SERVICII 
 

nr. ____________ din data …….. 
 
1. PREAMBUL 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii de Guvern nr.395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a fost 
încheiat prezentul contract de servicii 
 
Părţile 

Autoritatea Națională pentru Calificări cu sediul in Municipiul Bucuresti, România, 
Str. P-a. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 
județul Bucuresti, cod postal 010155, telefon/fax +40 213130051 / +40 213130053, email: 
office@anc.edu.ro,  in calitate de Achizitor,  reprezentata legal prin Tiberiu Gabriel 
Dobrescu, in calitate de  Președinte, pe de o parte 

  
Si  

SC ....... SRL cu sediul in ......, str. ......, nr. ...,jud..........., telefon/fax .........., 
Mobil: ............., număr de înmatriculare ..........., cod fiscal ......., reprezentată prin 
...............-......, în calitate de prestator pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 
enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică in mod diferit. 

 
 
 
 

http://idrept.ro/00178257.htm


 

 

 
Clauze obligatorii 

 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii ……….., in  conformitate cu prevederile  
caietului de sarcini si ale ofertei tehnice anexa la prezentul contract, în perioada/ perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
marfa/serviciul furnizat(ă).  
 
5. Preţul contractului 
5.1. – Valoarea totală a contractului este de ...... lei, la care se adaugă ......lei – TVA, deci în 
total ...... lei. Plata serviciilor se va face in termen de 60 zile de la prestarea serviciilor in 
baza facturii fiscale inregistrate la sediul achizitorului, insotita de procesul verbal de receptie 
și/sau prin mecanismul cererilor de plata. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de 9 luni, de la data semnarii acestuia pana la data de 
......, în cazul în care ambele părți si-au îndeplinit toate obligațiile până la această dată. 
6.2. Durata contractului se prelungește după data stipulată la art. 6.1, până la data 
îndeplinirii tuturor obligațiilor de către ambele părți. 
 
7. Executarea contractului 
Executarea contractului începe la data de  ................. 
 
8. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 
- propunerea financiara 
 - propunerea tehnica 
 - caietul de sarcini (toate cerintele caietului de sarcini și ale propunerii tehnice sunt clauze 
obligatorii si trebuie respectate de catre prestator) 
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;  
-  acordul de asociere/subcontractare, dacă este cazul. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze servicile la standardele şi sau performanţele si in 
termenele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerintelor de calitate si la termenele 
prezentate in caietul de sarcini, anexă la contract. 
9.3.  Prestatorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni 
în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi să plătească daune-interese, 
costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.4. Prestatorul se angajează, din momentul încheierii prezentului contract să ia toate 
măsurile necesare pentru prevenirea corupţiei. Prestatorul se obligă să respecte următoarele 
reguli pe durata executării contractului pentru competitorul declarat câştigător: 
i) Prestatorul nu va oferi sau promite, oferi sau da, în mod direct sau printr-o terţă 

persoană fizică sau juridică, niciunuia dintre angajaţii sau reprezentanţii Autorității 
Naționale pentru Calificări sau rudelor/afinilor până la gradul al IV-lea ale acestora, 
niciun fel de bunuri sau foloase materiale sau nemateriale necuvenite, în scopul obţinerii 
de avantaje pe durata executării contractului. 



 

 

ii) Prestatorul nu va săvârşi niciun fel de infracţiune prevăzută de legislaţia penală a 
României; în plus, el nu va utiliza într-un mod ilegitim, pentru a obţine avantaje 
personale sau pentru a avantaja pe altcineva, informaţiile primite din partea Autorității 
Naționale pentru Calificări în contextul unei relaţii de afaceri, în ceea ce priveşte 
planuri, propuneri tehnice, şi detalii de afaceri. Această măsură se aplică inclusiv 
informaţiilor primite, deţinute sau transmise în formă electronic. 

iii) Prestatorul nu are dreptul de a angaja nicio persoană implicată în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, pe durata 
executării contractului şi pe parcursul unei perioade de 3 ani de la exercitarea ultimei 
atribuţii legate de achiziţie sub sancţiunea corecţiilor financiare. 

 
10. Servicii accesorii  
10.1 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexa la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica în scris una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor pentru acest 
scop, şi anume a responsabilului cu supravegherea din partea Prestatorului şi a persoanei 
coordonatoare din partea Achizitorului. 
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii şi 
prevenirea şi stingerea incendiilor pe toată durata prestării serviciilor. Orice incident/ 
accident datorat nerespectării acestor reguli de către personalul prestatorului este imputabil 
Prestatorului. 
 
11.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
11.1.  Achizitorul se obligă să recepţioneze servicile în termenul convenit. 
11.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 60 zile 
de la emiterea facturii de către acesta, în baza procesului verbal de recepție și/sau prin 
mecanismul cererilor de plată. 
11.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt 
timp posibil. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi intarziere din preţul contractului fara T.V.A. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu 0,1% pe zi intarziere din plata neefectuată. 
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi 
de a pretinde plata de daune-interese. 
12.4. Pentru neexecutarea totală a obligatiilor asumate si/sau care îi revin, prestatorul are 
obligatia de a plăti Achizitorului, cu titlu de daune-interese compensatorii, o sumă în cuantum 
egal 10% din valoarea Contractului. Se consideră neexecutare totală a obligatiilor si situatia în 
care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin prestatorului este partială si, totodată, 
necorespunzătoare. 
12.5 În cazul în care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin prestatorului este 
numai partială, dar este corespunzătoare, suma datorată de acesta Achizitorului, cu titlu de 
daune-interese compensatorii va fi  cea prevazuta la pct. 12.1.  
12.6 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 



 

 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
12.7 - Prezentul contract este subsecvent contractului de finanțare „Cresterea capacitatii 
administrative a ANC si MMJS pri sistematizare si simplificare legislativa in domeniul 
calificarilor, Cod MySMIS: 129872”. Achizitorul poate denunta unilateral contractul si in 
situatia in care finantatorul contractului de finantare  reziliaza din orice motiv acest contract. 
 
12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în cuantum 
de 5%, din valoarea prevăzută la articolul 5.1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării Contractului printr-una din formele prevăzute la art. 40 din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
Contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice. Instrumentul de garantare va fi furnizat Achizitorului în original. 
12.2. In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sume 
datorate din situatiile de plata lunare, intr-un cont deschis de executant la Trezoreria 
Statului, la dispozitia autoritatii contractante, suma depusa initial nu va fi mai mica de 0,5% 
din pretul contractului, fara TVA. 
12.3  Garanţia de bună execuţie a Contractului trebuie să fie irevocabilă  şi va fi în vigoare 
de la data emiterii şi până la data semnării de către Achizitor a procesului verbal de recepţie 
fără obiecțiuni. Plata acesteia se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului. 
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
Prestatorului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 
12.5 În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la data executării. 
12.6 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  
12.7 Toate costurile ocazionate de constituirea Garanției de bună execuție și/sau 
reîntregirea ei sunt suportate de Prestator. 
 
Clauze specifice 
 
13. Riscuri privind desfășurarea și executarea contractului 
13.1. Riscurile privind desfășurarea și executarea contractului sunt cele descrise de prestator 
în propunerea tehnică, respectiv: ......... 
13.2. Prestatorul este responsabil pentru gestionarea riscurilor identificate conform 
prevederilor din oferta tehnică. În caz contrar sunt aplicate prevederile art. 12 din prezentul 
contract privind sancțiunile pentru neexecutare. 
13.3. Prestatorul este responsail pentru gestionarea oricăror altor riscuri care pot apărea pe 
parcursul desfășurării și implementării contractului. În acest sens prestatorul desemnează în 
oferta tehnică sau cel târziu la momentul semnării contractului printr-o comunicare scrisă 
către achizitor persoanele responsabile pentru implementarea contractului care vor avea în 
atribuții și gestiunea riscurilor. 
 
14. Subcontractanţi  
14.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din Contract, de a 
încheia Contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în concordanţă cu oferta şi nu va avea 



 

 

dreptul de a înlocui/de a introduce noi subcontractanţi fără acceptul prealabil al 
Achizitorului.  
14.2. Contractele încheiate cu subcontractanţii declaraţi în ofertă sau cele încheiate, cu 
respectarea art. 219 alin. 5 din Legea 98/2016, în cazul înlocuirii sau introducerii unor noi 
subcontractanţi după atribuirea contractului,sunt anexe la prezentul contract.  
14.3. (1) Prestatorul poate înlocui/introduce/implica noi subcontractanţi după semnarea 
contractului, în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi; 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului în condiţiile în care 
activităţile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial 
opţiunea subcontractării acestora, numai cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 
reprezinte o modificare substanţială a contractului; 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contract. 
        (2)Prestatorul va transmite pentru noii subcontractanţi propuşi, certificatele şi alte 
documente necesare pentru verificarea de către Achizitor a inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contract. 
14.4.În situaţiile prevăzute la art. 14.3, Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului 
cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi 
acceptați de Achizitor, următoarele: 
      1. contractele încheiate cu subcontractanţii, care trebuie să conţină obligatoriu, cel puţin 
următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
      2. declaraţii pe propria răspundere ale noilor subcontractanţi prin care aceştia îşi asumă 
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către prestator 
la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
14.5. În situaţia înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au 
fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, prestatorul trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 
 1. valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea 
declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată; 
 2. obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul 
contractului de subcontractare anterior; 
 3.obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine activităţile 
realizate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
14.6. În situaţia renunţării/retragerii unui subcontractant din contract prin denunţare 
unilaterală/reziliere de către una din părţi, prestatorul are obligaţia să preia partea/părţile 
din contract aferente activităţii subcontractate sau să înlocuiască acest subcontractant cu un 
nou subcontractant în condițiile prezentului capitol. 
14.7.(1) Subcontractantul/subcontractanți îşi pot exprima la momentul încheierii Contractului 
sau la momentul introducerii acestora în Contract opţiunea de a fi plătiți direct de către 
Achizitor. 
        (2) În situaţia opţiunii prevăzută la alin.1, Achizitorul va efectua plăţile directe către 
subcontractanţii acceptaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin 
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, prestator şi subcontractant sau 
de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează 
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 
        (3) Opțiunea subcontractanților de a fi plătiți direct de Achizitor nu diminuează 
răspunderea prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire al Contractului. 
14.8. Prestatorul are obligația ca pe toată durata contractului să notifice Achizitorului orice 
modificări ale informaţiilor privind numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
subcontractanţilor implicaţi în executarea prezentului contract. 



 

 

14.9.  Aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol nu diminuează răspunderea prestatorului în 
ceea ce priveşte modul de îndeplinire al prezentului contract. 
14.10. Achizitorul îşi rezervă dreptul ca în caz de încetare anticipată a contractului, 
prestatorul să fie înlocuit de subcontractanţii acceptaţi. În acest caz, prestatorului îi revine 
obligaţia de a cesiona Achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii acceptaţi, 
situaţie în care Achizitorul va opera  modificarea contractului conform art. 221 alin.1, lit.d), 
subpct. iii) din Legea nr. 98/2016. 
 
15 Terţul susţinător 
15.1 În situația în care prestatorul demonstrează îndeplinirea îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți, 
Achizitorul va solicita ca prestatorul și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod 
solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător(i) 
se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere 
asumate prin angajamentul ferm de susţinere, anexă la Contract. 
15.2 În cazul în care prestatorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării Contractului, iar 
pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau 
capacitatea tehnică şi profesională a beneficiat de susţinerea unui/unor terţ/terţi, acesta are 
obligaţia să garanteze Achizitorului materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului 
ferm de susţinere, printr-un act încheiat cu terţul/terţii susţinător(i), anexă la prezentul 
Contract, în care se va prezenta modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători 
va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere. 
15.3 În cazul în care prestatorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării Contractului, iar 
pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară 
şi/sau capacitatea tehnică şi profesională a beneficiat de susţinerea unui/unor terţ/terţi, 
prestatorul cesionează, cu titlu de garanţie, în favoarea Achizitorului, orice drept la 
despăgubire şi/sau pretenţie la daune pe care le-ar putea avea împotriva terţului/terţilor 
susţinător(i) pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere. 
În acest sens, prin actul încheiat între prestator şi terţul/terţii susţinător(i), anexă la 
Contract, părţile vor stabili dreptul Achizitorului la orice drept la despăgubire şi/sau pretenţie 
la daune pe care le-ar putea avea prestatorul împotriva terţului/terţilor susţinător(i) pentru 
nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere. 
15.4 În cazul în care prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului, iar 
susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, Achizitorul are dreptul de a se 
adresa terțului/terților susținători în vederea asigurării îndeplinirii obligaților asumate prin 
angajamentul dat. 
 
 
16. Recepţie, inspecţii şi teste 
16.1.  Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
produsele/serviciile pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract. 
16.2. (1)  Recepţia calitativă şi cantitativă a serviciilor se face de către reprezentanţii 
achizitorului, în prezenţa unui delegat împuternicit de prestator. 
         (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
16.3.  Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 
face la destinaţia finală a serviciilor.  
16.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost testate de prestator, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
16.5. Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 



 

 

 
17.  Livrarea şi documentele care însoţesc serviciile 
17.1.  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile si de a livra studiul la destinaţia finală 
indicată de achizitor respectând termenul comercial stabilit.  
17.2. Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc studiul. 
1.3. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a serviciilor.  
 
18. Perioada de garanţie acordată serviciilor 
18.1.  Prestarea Serviciilor trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate conform 
specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, parte integrantă la contract. 
 
19. Ajustarea preţului contractului 
19.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract. 
19.2. Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii 
contractului. 
 
20. Amendamente  
20.1. - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
21. Cesiunea  
21.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.  
 
23. Incetarea Contractului 
23.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 
instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti: 
- ajungerea la termen, în cazul în care au fost îndeplinite toate obligațiile. 
- nu isi executa sau execută necorespunzător una dintre obligatiile contractuale pentru o 
perioadă mai lungă de 30 de zile 
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare 
inainte de inceperea executarii prezentului contract; 
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 
celeilalte parti; 
- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a 
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. 
- nu dispune de certificatele/autorizatiile/avizele necesare functionarii sau nu sunt reînnoite 
la expirarea celor existente. 
23.2. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si 
produca efectele. 
23.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja 
scadente intre partile contractante. 
23.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a 
cauzat incetarea contractului. 
 
 
 



 

 

24. Rezilierea contractului 
 24.1. - Nerespectarea de catre prestatorul, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde plata de 
daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de 
procedură fiscală. 
 24.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la 
transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste 
obligatiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul 
contract constituie titlu executoriu. 
 24.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel 
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura 
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
 24.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, 
cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau 
despagubire pentru achizitor. 
24.5. – Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
25. Forţa majoră 
25.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
25.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
27. Soluţionarea litigiilor 
27.1. - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatură cu îndeplinirea contractului. 
28.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din 
România.  
 
28. Limba care guvernează contractul 
28.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
29. Comunicări 
29.1. - In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva 
a prezentului contract sau pe adresa de e-mail prevăzută în prezentul contract. 



 

 

                In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin 
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
          (2) Daca notificarea se trimite prin e-mail, ea se considera primita in prima zi 
lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 
29.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
 
 
 
Parţile au înteles să încheie azi ..................  prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte.     
 
 
    Achizitor                                                          Prestator 
 
 

 


