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CONTRACT SUBSECVENT NR. ... 

La Acord Cadru SERVICII DE PAZA, SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES 

 nr. ......./...................  

1. Preambul 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a HG 395/2016 privind Normele de 

aplicare, cu modificările şi completările ulterioare, luandu-se in calcul legislatia incidenta cu privire la 

obiectul contractului, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între 

 

CSN Lia Manoliu...............................,  în calitate de Achizitor pe de o parte  

și 

................................. S.R.L  cu sediul in .........................., jud. ............... avand cod fiscal RO 

..............., J.................., tel ................, fax..........., e-mail ......................... cont deschis la Trezoreria 

.................... , RO...........................  reprezentata de ……………….., in functia de ..................., in 

calitate de Prestator, pe de alta parte. 

 

2. Definiţii  

 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca 

obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.  

b. Părți - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract, 

respectiv Achizitor şi Prestator; Achizitorul este autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel cum se obligă prin semnarea Contractului; Prestatorul 

este operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel 

cum a ofertat, cum a fost acceptată oferta sa și cum se obligă prin semnarea Contractului; 

c. Personalul Achizitorului – persoanele desemnate de către Achizitor pentru 

îndeplinirea/monitorizarea derulării Contractului, cum ar fi, de exemplu: personalul, forța de muncă și 

alți angajați ai Achizitorului și oricare alt personal al său care desfășoară activități în legătură cu 

prezentul Contract; 

d.  Personalul Prestatorului - persoanele desemnate de Prestator sau de oricare dintre 

Subcontractanți, indiferent dacă sunt angajați sau contractanți independenți, angajați în mod direct sau 

indirect pentru îndeplinirea prezentului Contract, cum ar fi, de exemplu: personalul folosit de Prestator 

cu rol de expert-cheie și oricare alt personal care desfășoară activități în legătură cu prezentul 

Contract; 

e. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

f. servicii - servicii prestate, respectiv activităţi legate de obiectul contractului, și orice alte obligaţii 

care revin prestatorului prin contract; 

g. Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

Prestatorului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie 
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în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate 

intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă; 

h. Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit 

prin natura Serviciilor prestate, care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: 

planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date 

informatice, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și 

necesare Prestatorului în vederea realizării obiectului prezentului Contract; 

i.  Proces-Verbal de Recepție a Serviciilor (intermediar/final) documentul prin care sunt acceptate 

Serviciile prestate, prin care Achizitorul confirmă că Serviciile au fost prestate în mod corespunzător 

de către Prestator și că acestea au fost acceptate de către Achizitor; Procesul-Verbal de Recepție a 

Serviciilor poate fi intermediar sau final; 

j.  Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite 

de Prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activităților desfășurate; 

k. Standard - document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare 

recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanță, etc., care urmează să fie 

respectate în procesul de prestare a Serviciilor, și având aplicare repetată sau continuă, a cărei 

respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 

i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei 

pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii; 

ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 

iii.Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 

iv.Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

l.  Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului activității care ar fi 

respectat de către orice Prestator diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care 

prestează Servicii similare și pe care Prestatorul este obligat să le respecte în prezentul Contract; 

m.destinaţie finală  - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile; 

n. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului 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 

prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi 

acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului. 

o. Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, 

calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea 

aplicabilă și/sau care fac Rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel 

cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la 

cerințele și de la obiectivele stabilite în cerintele Achizitorului. Neconformitățile includ atât viciile 

aparente, cât și viciile ascunse ale Serviciilor/Rezultatelor Serviciilor care fac obiectul prezentului 

Contract; 

p. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 

q. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
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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 enunciativă. Nu este considerat fortă 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; 

r. 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 daca nu se specifică 

în mod diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1. Obiectul prezentului contract subsecvent il reprezinta prestarea de SERVICII DE PAZA, 

SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract si cu legislatia incidenta in vigoare cu privire la serviciile mai sus 

mentionate, pentru urmatoarele puncte: 

............................................................... 

4.2 Prestatorul se obligă sa presteze Serviciile la un inalt standard de calitate si in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 333/2003 actualizata si republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

si protectia persoanelor din cadrul obiectivelor, a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu respectarea Regulamentului de ordine interioara, a 

normelor si procedurilor interne ale Complexului Sportiv National "Lia Manoliu". 

4.3.Ținând seama de structura codului furnizat de Vocabularul comun privind achizițiile publice 

(CPV) aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002, cu modificările și completările ulterioare, codul 

care descrie obiectul achiziției este: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2) . 

 

5.  Intrarea in vigoare și durata contractului 

5.1.Prezentul contract în vigoare dupa semnarea lui de ambele parti și se executa dupa constituirea 

garantiei de buna executie fiind valabil până la indeplinirea efectiva de catre parti a tuturor obligatiilor 

contractuale. 

5.2. Serviciile vor fi prestate incepand cu data de ............... pana la data de ......................... 

 

6. Prețul serviciilor, valoarea contractului si modalitati de plata 

6.1. Preţul total maxim (estimat) plătibil Prestatorului de catre Achizitor pentru îndeplinirea 

contractului subsecvent,  este de ................... lei, fara TVA, luandu-se in calcul preturile unitare si 

cantitatile prezentate in anexa prezentului contract. 

6.2. ACHIZITORUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor prestate efectiv in baza 

documentelor justificative, prin ordin de plată, în termen de  maxim 30 zile de la inregistrarea facturii 

la achizitor pe baza documentelor justificative de receptie si a rapoartelor intocmite pana in acel 

moment si avizate de catre Autoritatea contractanta.  
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6.3. Facturile prestatorului vor fi insotite de foaie colectiva de prezenta intocmita de prestator pentru 

orele prestate/obiectiv in luna anterioara emiterii, vizata de conducatorul obiectivului; centralizator 

care sa cuprinda numarul de ore prestate, vizat obligatoriu de catre persoana desemnata de unitate din 

cadrul obiectivului respectiv sa urmareasca derularea contractului de paza. 

6.4. Documentele mai sus menționate se întocmesc cel puțin în două exemplare, unul pentru achizitor 

şi celălalt pentru prestator.  

6.5. Factura emisa de catre Prestator va fi transmisa în original la Registratura Achizitorului.  Fiecare 

factură va conține următoarele informații:  

o Datele de identificare ale Prestatorului și Achizitorului, inclusiv contul de trezorerie; 

o Numărul Contractului în baza cărora sunt prestate serviciile; 

o Descrierea serviciilor prestate conform obiectul contractului și atașarea documentelor 

justificative; 

o Datele de emitere și de scadență ale facturii respective în conformitate cu prevederile 

prezentului contract 

 

7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt:  

- caietul de sarcini inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

- propunerea tehnică - Anexa 3 și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; 

- garanția de bună execuție a contractului; 

- angajamentul  ferm de  susținere  din  partea  unui  terț  conform legii, dacă este cazul; 

- contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul; 

- acord de asociere, dacă este cazul; 

- alte documente/formulare relevante; 

- acte aditionale, dupa caz. 

 

8. Obligaţiile prestatorului 

8.1.  Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în oferta 

tehnico-financiara, anexate la contract si in conformitate cu legislatia incidenta in vigoare. 

8.3 Prestatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Obligația de 

confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în 

format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.), conform 

prevederilor legale aplicabile. 

8.4 Prestatorul se asigura si raspunde de respectarea a normelor de protectie a muncii, PSI si a 

celorlalte prevederi legale, in domeniu. Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii 

accidentelor de munca, evenimentelor, incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate 

sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc) si de munca pentru angajatii proprii 

implicati in contract. 

8.5 Prestatorul se asigură că angajații săi se conformează tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 

legate de securitatea muncii. Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
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muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către angajații săi şi cei 

aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu 

prevederile legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în vigoare pe durata contractului. 

8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu durata de 

prestare convenita. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

prestare utilizate, de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

8.7 Prestatorul se obligă să păstreze confidentialitatea informatiilor la care are acces, atat pe durata 

executarii contractului cat si dupa finalizarea acestuia pe o durată nedefinită de ani si  va garanta 

pastrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea Achizitorului. 

8.8 - Prestatorul răspunde pentru calitatea documentelor elaborate precum si pentru conformitatea 

acesteia cu prevederile legislatiei in vigoare.  

8.9. Nerespectarea obligaţiilor de la pct. 8.1. şi 8.8 atrage după sine refuzul justificat al Achizitorului 

de a plăti preţul stabilit în contract. 

8.11. Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

9. Obligaţiile Achizitorului 

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

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

9.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate de catre Prestator in maxim 10 zile de la 

data primirii documentatiilor.  

9.3 – Achizitorul se obligă să achite Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, prin ordin de 

plată, în termen de 30 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie a serviciilor si a primirii 

facturii fiscale alaturi de documentele justificative. In cazul in care receptia nu a fost efectuata in 

termenul prevazut la art 9.2, atunci termenul de 30 de zile se calculeaza de la data primirii facturii 

fiscale. 

9.4. - Achizitorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare in ceea ce priveste confidentialitatea si 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Obligația de confidențialitate 

nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din 

partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale 

aplicabile. 

9.5. Autoritatea Contractanta va lua masurile necesare pentru gestionarea riscurilor si va da dovada de 

diligenta necesara pentru facilitarea desfasurarii activitatilor prestatorului. 

 

10. Garanţii 

 10.1  PRESTATORUL garantează pentru efectuarea corectă şi în conformitate cu standardele de 

calitate a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.   
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10.2. Prestatorul garanteaza ca va raspunde tuturor solicitarilor Achizitiorului dupa predarea 

documentatelor justificative in maxim 5 zile de la primirea solicitarii.  

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

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini/ documentatia desciptiva, in termen 

de maxim 10 zile de la data primirii documentatiilor. 

10.4 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

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

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul serviciilor neexecutate, ca penalităţi 

0,05 %/zi de intarziere  până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.2 - În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 15 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi in valoare de 0,05 %/zi de 

intarziere din plata neefectuată. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către Prestator, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul Achizitorului de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 

daune-interese, fără a mai fi necesara punerea în întârziere ori vreo alta formalitate prealabila. 

11.5. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisă, 

adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator, precum 

si in situatia demonstrarii situatiilor de excludere prevazute la art. 223 alin 1 din Legea 98/2016. În 

acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  

 (2)În situația în care Prestatorul nu își îndeplinește la termen sau corespunzător obligațiile 

contractuale, se consideră că acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din urmă 

are dreptul de a-l exclude în cazul participării la alte proceduri organizate în viitor pentru atribuirea 

altor contracte de achiziție publică. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa 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. In acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită 

pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent 

12.1 Prestatorul se obligă să constituie în termen de … zile de la semnarea prezentului contract 

garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a prezentului 

contract, respectiv în cuantum de ……………….. lei.  

12.2 Garantia se constituie conform Art. 40 alin.(1) din H.G. 395/2016 prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 

societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) 

aplicându-se în mod corespunzător, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 

partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 
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contractante la unitatea de trezorerie a statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 

acestuia. Suma initiala de care se depune de catre contractanta in contul de disponibil astfel deschis va 

fi de 0.5% din pretul acceptat al contractului fara TVA. 

12.3 În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestaţie a serviciilor contractate,  

pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), prestatorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  

de bună execuţie, în maxim 5 zile de la data intrării în vigoare a actului adiţional. Garanţie de bună 

execuţie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a 

termenului de prestatie pană la indeplinirea efectiva de catre parti a tuturor obligatiilor contractuale. 

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita sumei 

stabilită drept garanție, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligațiile asumate prin Contract.    

12.5 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 (paisprezece) zile de la 

data îndeplinirii de către Prestatorului a obligațiilor asumate prin Contract, dacă Achizitorul nu a 

ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

 

13. Revizuirea și modificarea contractului  

13.1 - Modificări ale Contractului: 

a) 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). 

b) Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

c) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la art. 13.1.  pct. a) si pct b) 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. 

d) Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți 

propunerea de modificare a Contractului și justificarea propunerii cu cel puțin 5 zile înaintea de data 

preconizată de modificare a contractului. 

 

14. Amendamente 

14.1 - Părţile 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. 

14.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii. 

 

15. Denunţarea unilaterală 

15.1.  Dacă dreptul de a denunţa contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat 

atât timp cât executarea contractului nu a început. 
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15.2.  Acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după 

începerea executării contractului, însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate 

sau care se află în curs de executare. 

15.3.  Dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta produce efecte numai atunci când 

prestaţia este executată. 

15.4.  Dispoziţiile prezentului articol se aplică în lipsă de convenţie contrară. 

 

16. Subcontractanţi 

161.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

Achizitorul. 

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

Achizitorului. 

 

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

17.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii în perioada/perioadele înscrise în 

termenul de livrare sau in propunerea tehnica. 

17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare a 

serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorului. 

17.3 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice 

intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 

 

18. Cesiunea  

18.1 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să 

obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

18.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

 

19. Forţa majoră 

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 - 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. 

19.5 - 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 părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti din Romania.  

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, 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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. Datele de contact se regasesc in preambulul prezentului 

contract. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi, ...........................,  prezentul contract în ................ exemplare, 

câte ............... pentru fiecare parte.     

 

 ACHIZITOR                                          PRESTATOR 
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ANEXA I –  

            


