CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
nr. ........ din ...................

1. Partile contractante
In temeiul Ordonantei de Urgenta nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari,
intre
SOCIETATEA COMERCIALA „EnergoNuclear” SA, cu sediul în Bucuresti, Sos. Stefan cel
Mare, nr.1A, etaj 1 si 2, sector 1, cod postal 011736, tel: + 40 372 050 501, fax: +40 372 050 505
cod unic de inregistrare RO 25344972, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/3999/2009,
cont IBAN RO34 BRDE 450S V732 9743 4500 deschis la BRD-SMCC, legal reprezentată prin
domnul Dragoş POPESCU – Director General, doamna Silvia DAMIAN – Contabil Şef în calitate de
Achizitor,
şi
………………………… cu sediul in ………… , tel: ………… , fax: ………… , inregistrata la
registrul Comertului cu nr. ………… , cod unic de inregistrare ………… , cont ………… , deschis la
………… reprezentata prin ………… – Director General, în calitate de Prestator,

2.Obiectul si pretul contractului
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze„Studiu privind asigurarea apei de răcire pentru UnităŃile 3
si 4 de la CNE Cernavoda” cod CPV 71335000-5, in perioada convenita si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preŃul convenit, pentru îndeplinirea contractului
in conformitate cu prevederile art.15 – „Modalitati de plata” al prezentului contract.
2.3.Valoarea totala a contractului de prestari servicii este de ...................................lei la care se
adauga TVA in valoare de ...................lei.
3. Durata de prestare
3.1. Prestatorul se obliga sa realizeze „Studiu privind asigurarea apei de răcire pentru UnităŃile 3 si
4 de la CNE Cernavoda”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, in decurs maxim 6
(şase) luni, de la data intrarii in vigoare a contractului.
4. Definitii
4.1.In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract de achizitie publica – contractul comercial care include si categoria contractului
sectorial, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o
parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de
lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) achizitor si prestator – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) servicii – activitati a caror prestare face obiectul contractului;
d) pretul contractului – pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
e) standarde – standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul
de sarcini si in propunerea tehnica;
f) forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibilla
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g) clauza penala - conventie accesorie prin care partile contractante stabilesc prin apreciere
anticipata cuantumul daunelor interese compensatorii (sau moratorii) care vor fi datorate de partea
in culpa in caz de neexecutare a obligatiei contractuale;
h) daune - prejudicii suferite
o daune interese compensatorii - daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau
partiala, sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale a debitorului;
o daune-interese moratorii - daune interese acordate pentru simpla intarziere in executarea
unei obligatii contractuale;
o daune previzibile - prejudicii suferite de creditor datorita neexecutarii unei obligatii
contractuale a debitorului, care au fost prevazute sau care puteau fi prevazute la data
incheierii contractului;
o daune cominatorii - sume de bani pe care debitorul unei obligatii de a face sau de a nu face
este obligat, prin hotarare judecatoreasca sa le plateasca creditorului, pentru fiecare zi
intarziere, pana la executarea in natura a obligatiei sale. Daunele cominatorii constituie un
mijloc de constrangere a debitorului da a-si executa in natura obligatia, iar nu un mijloc de
despagubire a creditorului.
i) zi – zi calendaristica; an – 365 zile; luna – luna calendaristica;
j) act aditional - document prin care se pot modifica termenii şi condiŃiile contractului de prestari
servicii.
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
5. Aplicabilitate
5.1. Contractul de prestari servicii intra in vigoare dupa semnarea lui de ambele parti şi dupa data
inregistrarii la achizitor a dovezii constituirii garantiei de buna executie de catre prestator, astfel cum
s-a convenit la art.10.
6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini – Anexa 1;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara – Anexa 2;
c) acord de confidentialitate – Anexa 3
d) alte documente (dupa caz):
 contracte incheiate cu subcontractantii – Anexa 4;
 dovada constituirii garantiei de buna executie – Anexa 5;
 angajament ferm de sustinere din partea unui tert – Anexa 6;
 acord de asociere – Anexa 7;
e) Proces Verbal de acceptare/receptie finală servicii – Anexa 8.
6.2. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
din caietul de sarcini, prestatorul avand obligatia prestarii serviciilor la nivelul cerintelor din
documentatia de achizitie.
6.3. Fiecare document va fi citit si interpretat ca parte integranta a contractului.
6.4. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.6.1.
7. Standarde
7.1. Serviciile in cadrul prezentului contract vor fi prestate conform cerintelor achizitorului.
7.2. Se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in Romania cu conditia ca
prevederile acestora sa fie cel putin echivalente standardelor sau normelor agreate pe plan
european.
8. Caracterul confidential al contractului
8.1.Fara a aduce atingere derularii si prestarii prezentului contract, prestatorul are obligatia de a
asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care achizitorulle precizeaza ca fiind confidentiale,

in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale
acestuia, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
8.2. Fata de cele mentionate la pct.8.1, prestatorul si achizitorul vor pastra confidentialitatea si fara
acordul scris al celeilalte parti, nu vor divulga unui tert niciun document, date sau informatii furnizate
direct sau indirect de catre cealalta parte, in legatura cu contractul, detalii privind caietul de sarcini
si/sau oferta depusa de furnizor, indiferent daca aceste informatii au fost furnizate inainte de
incheierea contractului, in cursul derularii contractului sau dupa rezilierea contractului.
8.3. Achizitorul nu va folosi aceste documente, date si informatii primite de la prestator in alte
scopuri decat pentru receptia serviciilor. In mod similar prestatorul nu va utiliza aceste documente,
date sau informatii primite de la achizitor in alte scopuri decat pentru prestarea serviciilor conform
obiectului prezentului contract. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in
indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii
necesare in vederea indeplinirii contractului.
8.4. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare
la contract daca:
a) informatia era cunoscuta, in mod legal, partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de
la cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
8.5. Prevederile de la art. 8 vor fi valabile si dupa incetarea, indiferent din ce cauza, a contractului.
9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. Prestatorul il va proteja pe achizitor impotriva pretentiilor unei terte parti privind incalcarea
dreptului de proprietate intelectuala (brevete, marci inregistrate, nume, etc.) legate de serviciile
prestate in baza prezentului contract, ce ar apare in timpul folosirii totale sau partiale a serviciilor.
Orice reclamatie sau cheltuiala rezultata ca urmare a acestei prevederi va fi in sarcina exclusiva a
prestatorului.
9.2. In sensul pct. 9.1, de mai sus, prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror reclamatii si actiuni in justitie si de a suporta orice daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli
de orice natura aferente unei asemenea situatii.
9.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract,
nu va face referire la aceste servicii in cursul presatarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizata de achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.
9.4. Titularul drepturilor de proprietate intelectuala asupra documentatiei care face obiectul
prezentului contract este achizitorul.
10. Garantia de buna executie a contractului
10.1.Garantia de buna executie reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA, adica ..................
lei.
10.2.Garantia de buna executie a contractului se va constitui printr-un instrument de garantare emis
in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in
cuantumul de ........................ lei (fara TVA);
a) cu o valabilitate care sa depaseasca cu 30 de zile data incheierii si semnarii de ambele parti
a procesului verbal de receptie servicii intocmit in baza raportului de acceptare, adica 7 luni;
b) in cazul in care valabilitatea instrumentului de garantare este mai mica decat cea de la
pct.(a), prestatorul are obligatia de a prelungi acest instrument de garantare, la expirarea
acestuia, astfel incat valabilitatea lui sa depaseasca cu 30 de zile data incheieri si semnarii
de ambele parti a procesului verbal de receptie servicii intocmit in baza raportului de
acceptare.
10.3. Achizitorul are obligatia de a elibera garantia de participare in termen de cel mult 3 zile
lucratoare de la data constituirii de catre prestator a garantiei de buna executie.
10.4. Achizitorul va retine garantia de participare daca prestatorul nu a constituit garantia de buna
executie, in maxim 10 zile de la semnarea contractului de ambele parti, in forma convenita la
pct.10.2.
10.5. Daca prestatorul nu depune dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim
10 zile de la semnarea contractului va plati o penalitate de 0,1% pe zi de intarziere, din valoarea
contractului, fara TVA, pana la indeplinirea obligatiei. In acest caz, valoarea totala a penalitatilor
este nelimitata.

10.6. Achizitorul are obligatia de a restitui valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile
de la data inregistrarii procesului verbal de receptie servicii, la sediul sau, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.
10.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a
notifica prestatorul despre acest lucru, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
11. Responsabilitatile prestatorului
11.1. Prestatorul are obligatia de a presta toate serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica si
financiara, fara a modifica pretul contractului.
11.2. Pe timpul prestarii serviciului prestatorul are obligatia:
• de a utiliza dotarea tehnica proprie, pentru realizarea efectiva a studiului cu incadrarea in
termenul prevazut la pct. 3.1;
• de a detine personal abilitat pentru serviciile solicitate si in numar corespunzator volumului
prestatiei.
11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru identificarea si evaluarea riscurilor existente, de
accidentare sau/si de imbolnavire profesionala proprii activitatilor pentru fiecare loc de munca.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
11.4. Prestatorul are obligatia de a elabora studiul in condiŃiile impuse prin caietul de sarcini.
11.5. Pe toata perioada derularii contractului,
prin responsabilul tehnic al sau, dl./(dna)............................., functia.............................,tel. ...................., va tine legatura cu responsabilul
tehnic numit de catre achizitor, cu care va conlucra pentru realizarea, din punct de vedere tehnic, a
serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
11.6. Prestatorul va presta toate serviciile in termenul prevazut in contract cu respectarea conditiilor
tehnice din caietul de sarcini.
11.7. Prestatorul are obligatia de a respecta reglementarile privind accesul in incinta U3&4 CNE
Cernavodă pentru persoane si autovehicule. Prestatorul va comunica achizitorului numele si datele
personale ale salariatilor sai care presteaza serviciile, precum si numerele de inmatriculare ale
autovehiculelor utilizate in vederea asigurarii accesului in incinta CNE Cernavodă. Accesul
prestatorului in interiorul U3&4 CNE Cernavodă se va face in baza unui “Formular pentru acces”
aprobat prin grija achizitorului.
11.8. Prestatorul are obligatia sa respecte metodologia de avizare şi de recepŃie folosita de achizitor
si anume :
- sa efectueze remedierile şi /sau completarile stabilite prin raportul de acceptare, daca acestea
au aparut ca necesare ;
- la cererea scrisa a achizitorului, îl va informa asupra mersului serviciilor şi îi va furniza datele pe
care le solicita pe parcursul derularii contractului.
11.9. Studiul, in faza finala, se va preda la achizitor in cate 2 exemplare, in original, atat pe suport
de hartie cat si pe suport electronic şi format editabil.
11.10. La elaborarea studiului, prestatorul are obligatia de a respecta prevederile:
- prescriptiile tehnice, standardele si legislatia precizata in caietul de sarcini;
- legislatiei in vigoare privind activitatea de securitatea si sanatatea in munca;
- procedurile privind confidentialitatea documentelor primite de la achizitor. In acest sens,
prestatorul va semna “Acordul de confidentialitate”, cu achizitorul;
11.11. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu normele
de securitate a muncii, pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
11.12. Eventualele accidente de munca petrecute in timpul prestarii serviciului in care este implicat
personalul prestatorului se inregistreaza la acesta.
11.13. Prestatorul este singurul raspunzator si suporta pagubele produse bunurilor si personalului
achizitorului, sau catre terti, ca urmare a actiunilor si activitatilor sale.
11.14. Prestatorul isi asuma si toate celelalte responsabilitati care rezulta din celelalte clauze ale
prezentului contract si care nu au fost enumerate in prezentul capitol.
11.15. Prestatorul are obligatia de a respecta integral cerintele caietului de sarcini asa cum rezulta
din declaratia de asumare a acestora, conform propuneri tehnice.

12. Responsabilitatile achizitorului.
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului normativele interne ce trebuie
respectate in mod obligatoriu, orice facilitati si/sau informatii, documentatiii necesare elaborarii
studiului.
12.2. Pentru a-si indeplini responsabilitatile, achizitorul prin responsabilul sau tehnic.................. tel.
................... adresa de mail ..................... care va primi orice cerere a prestatorului privind
comunicarea de informatii tehnice necesare prestarii serviciului precum si a altor activitati legate
direct de derularea acestuia.
12.3. Responsabilul tehnic va indeplini, in numele achizitorului, orice obligatie a acestuia privind
furnizarea de informatii tehnice, coordonarea activitatii care face obiectul contractului. In acest sens,
responsabilul tehnic va obtine de la achizitor si va transmite la prestator, direct sau prin intermediul
reprezentantului tehnic al prestatorului, orice aprobare sau instructiune necesara realizarii tehnice a
contractului.
12.4. Responsabilul tehnic al achizitorului nu va putea lua decizii asupra aspectelor comerciale
rezultate din prestarea contractului, asupra prelungirii unui termen sau asupra oricarei
modificari/completari a aspectelor tehnice care au implicatii asupra pretului contractului si/sau
asupra dreptului achizitorului de a percepe penalizari si/sau daune. In aceste situatii orice
modificare va putea fi realizata de catre prestator numai cu acordul achizitorului.
12.5. Acceptarea de catre acest responsabil tehnic a unor elemente neconforme sau in afara
limitelor admisibile ale conditiilor de prestare a serviciilor, nu scuteste prestatorul de
responsabilitatea prestarii serviciilor in conditiile contractului.
12.6. Orice facilitate sau derogare data de responsabilul achizitorului care ar conduce la modificarea
pretului contractului, a termenului de prestarea a contractului, daca nu are aprobarea achizitorului si
nu a fost introdusa in contract, in conditiile legii , semnat de persoanele autorizate ale achizitorului
nu il va exonera de raspundere pe prestator.
12.7. Responsabilul tehnic al achizitorului va inregistra pentru acesta toate comunicarile primite sau
date de el in conformitate cu contractul.
13. Receptie si verificari; Perioada de garantie acordata serviciilor
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor atat in timpul prestarii lor cat
si la sfarsitul perioadei de prestare, pentru a stabili conformitatea elaborarii studiului cu prevederile
din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
13.3. Observatiile rezultate in cadrul avizarii interne a achizitorului vor fi remediate de prestator in
termen de maxim 7 zile de la comunicare.
13.4. Dupa implementarea observatiilor, si obtinerea acceptului achizitorului, prestatorul va
transmite achizitorului studiul in forma finala, in termen de 5 zile de la avizarea acestuia, in baza
unui proces-verbal de predare primire, inregistrat la secretariatul achizitorului.
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data specificata in contract la art. 3.
14.2 (1) Serviciile prestate in baza prezentului contract trebuie sa fie efectuate in decursul perioadei
mentionate la art. 3 al prezentului contract
(2) In cazul in care:
a) a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor, prestatorul va emite o cerere in acest sens.
In aceasta situatie achizitorul va analiza cererea prestatorului si daca o va considera indreptatita va
putea accepta, in conditiile legii, modificarea termenului de prestare fara implicatii asupra pretului
contractului.
14.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta durata de prestare, el are
obligatia de a notifica acest lucru achizitorului, in maximum 1(una) zi de la imposibilitatea realizarii.
14.4 Cu exceptiile prevederilor art.22 “Forta majora” si in afara cazurilor in care achizitorul este de
acord cu o prelungire conform pct. 14.2 si/sau 14.3, de mai sus, orice alta intarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita, prestatorului, penalitati si daune potrivit prezentului
contract.
14.5 Daca prestatorul nu-si realizeaza obligatiile asumate, achizitorul se poate adresa altui prestator
pentru prestarea serviciului nerealizat, pe costurile prestatorului prezentului contract.

14.7 Contractul nu se va considera finalizat pana la incheierea si semnarea de ambele parti a
procesului verbal de receptie servicii.
15. Modalitati de plata.
15.1. Pretul contractului prevazut la art.2.3 se va plati prestatorului, dupa efectuarea serviciilor, in
baza facturii fiscale care va fi emisa dupa data semnarii procesului verbal de receptie servicii
intocmit in baza raportului de acceptare si predarea studiului cu respectarea prevederilor 13.4.
15.2. Plata contravalorii facturii se face prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului in
termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor
contractuale.
15.3. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la pct.15.2 prestatorul are dreptul
sa solicite penalizari pentru intarzierea platii.
15.4 Platile trebuie sa fie facute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor prestate cu
respectarea clauzelor contractuale.
15.5. Prestatorul are intreaga raspundere pentru completarea rubricilor facturii fiscale, conform art.1,
achizitorul rezervandu-si dreptul de a refuza la plata factura completata necorespunzator.
15.6.Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii si prezentului contract, a facturii spre
decontare face sa nu se respecte termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza prestatorul despre
neregulile constatate si returneaza factura in original, in intervalul de plata. Un nou termen de plata
va decurge de la prezentarea facturii de catre prestator cu date corecte, potrivit legii si contractului.
15.7 Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand nu se confirma, de catre achizitor, ca
serviciile au fost prestate conform contractului.
16. Actualizarea pretului contractului
16.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate sunt cele declarate in propunerea financiara.
16.2 Depasirea termenelor contractuale, din vina exclusiva a prestatorului, nu poate fi invocata ca
motiv de actualizare a pretului contractului.
16.3 Pretul contractului este ferm şi nemodificabil pe toata durata de indeplinire a contractului.
16.4 In cazul in care achizitorul constata, in fazele ulterioare prestarii serviciulul, neindeplinirea
chiar si a unei cerinte a caietului de sarcini, situatie nesesizata in propunerea tehnica prin declaratia
de asumare a cerintelor, prestatorul are obligatia de a remedia neconditionat neconformitatile, fara
dreptul de a solicita majorarea valorii contractului.
17. Amendamente
17.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, in conditiile legii, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
18. Subcontractanti
18.1 Conform prevederilor contractului, prestatorul este unicul raspunzator, in fata achizitorului,
pentru modul in care se presteaza contractul. Toti angajatii, reprezentantii sau subcontractantii
angajati de catre prestator pentru prestarea contractului vor fi sub deplinul control al prestatorului si
nu se vor considera parti contractante in prezentul contract.
18.2 Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii selectati in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.3 (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de prestari servicii cu
achizitorul, toate contractele, in original, incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie documente la contract.
18.4 (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
18.5 Prestatorul poate schimba, cu acordul achizitorului, oricare subcontractant numai daca acesta
nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica termenul si
pretul contractului.

19. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
19.1 In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, conform clauzei
referitoare la termenele de prestare, achizitorul va calcula, iar prestatorul va plati, penalitati in suma
echivalenta cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea contracului, fara TVA.
Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi 15% din valoarea contractului, fara TVA.
19.2 Atunci cand penalitatile calculate ating limita maxima de 15% din valoarea contractului, fara
TVA, achizitorul va notifica in scris prestatorul sa remedieze situatia aparuta in termen de 15 zile de
la notificare, in caz contrar se vor aplica prevederile clauzei pct.20.1.5.
19.3 In cazul in care achizitorul nu achita facturile emise de prestator, la data scadentei prevazuta in
contract, achizitorul va plati, in afara sumei datorate, penalitati in suma echivalenta cu o cota de
0,1% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la suma ramasa neachitata la data scadentei. Valoarea
maxima a acestor penalitati nu va depasi valoarea intarziata la plata, fara TVA.
19.4 Plata penalitatilor calculate se va efectua in baza unei facturi emise de catre achizitor.
Prestatorul va achita factura/facturile de penalizare in maxim 30 zile de la data primirii facturii/
facturilor. In cazul in care prestatorul nu achita factura/facturile de penalizare in termenul mentionat
mai sus, achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie.
19.5 Valoarea penalitatilor pe care le va plati achizitorul si prestatorul conform pct.19.1 si pct. 19.3
nu va depasi pentru fiecare parte 15% din valoarea contractului, fara TVA.
20. Rezilierea contractului
20.1. Daca prestatorul intarzie efectuarea serviciilor mai mult de 15 zile si nu ia masuri pentru
indeplinirea obiectului contractul pentru inca 15 zile, achizitorul va considera ca prestatorul este
incapabil sa execute obiectul contractului si va incasa garantia de buna executie a contractului si
va rezilia contractulul fara nicio alta formalitate prealabila.
20.1.1. Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) achizitorul notifica prestatorului ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice, ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale;
b) achizitorul este declarat in stare de faliment;
c) achizitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa, cu exceptia obligatiei de
plata, si prin aceasta il pune pe prestator in situatia de a nu putea presta serviciile.
20.1.2. Achizitorul poate cere rezilierea contractului, in conditiile pct. 20.1 daca:
a) prestatorul a fost declarat in stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui,
intra in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
b) prestatorul a abandonat contractul;
c) prestatorul nu incepe serviciile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia serviciile
suspendate in termenul stabilit la primirea dispozitiei scrise de reincepere a serviciilor;
d) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de achizitor;
e) prestatorul a subcontractat o parte de servicii, fara avizul achizitorului.
20.1.3. Notificarea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la pct.20.1.1 si pct.20.1.2.
se va comunica in scris partii contractante, cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei solicitate de
reziliere. Daca in termen de 10 zile, de la data primirii notificarii, partea notificata nu formuleaza
obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile contractante sa poata
initia eventual rezolvarea amiabila a cauzei rezilierii, contractul se considera rezolvit de plin drept
fara interventia instantei. In cazul in care partenerul de contract considera ca motivele invocate
pentru reziliere nu fac parte din cele mentionate la pct. 20.1.1 sau pct.20.1.2. si partile nu se
conciliaza, partea nemultumita se poate adresa instantei teritoriale competente de la sediul
achizitorului.
20.1.4. Indiferent de partea contractanta care a solicitat rezilierea contractului, in cazul rezilierii
contractului achizitorul va convoca comisia de receptie, pentru efectuarea receptiei serviciilor
prestate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
a) In cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la pct.20.1.1 si pct.20.1.2 achizitorul va
intocmi situatia serviciilor efectiv prestate, dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului.
b) Dupa rezilierea contractului, in cazul prevazut la pct.20.1.2, achizitorul este in drept sa
contracteze serviciile, in regim de urgenta cu un tert, pretentia de daune implicand si
diferenta dintre valoarea contractului reziliat si valoarea noului contract.

20.1.5. In cazul in care penalitatile calculate pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract
ajung la limita de 15% din valoarea contractului (fara TVA) si prestatorul nu remediaza situatia
aparuta in decurs de 15 zile de la notificarea achizitorului, conform pct.19.2, contractul se considera
reziliat de plin drept, fara nicio notificare prealabilă.
21. Cesiunea
21.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara
sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
21.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
22. Forta majora
22.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
22.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in
maxim 3 zile si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie, in
vederea limitarii consecintelor.
22.4. Se considera caz de forta majora situatiile intervenite independent de vointa partilor,
imprevizibile si inevitabile care survin dupa intrarea in vigoare a contractului, impiedicand una din
parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract. Greva
propriilor angajati nu poate constitui caz de forta majora.
22.5. Cazurile de forta majora pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le invoca,
comunica in scris, in termen de maximum 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte
parti, situatia intervenita si prezinta in alte 14 zile ulterioare un certificat emis de autoritatile
competente, privind realitatea evenimentului invocat, legalitatea constatarii lui, precum si durata sa.
22.6 Cazul de forta majora nu poate fi invocat in situatiile in care echipamentele si/sau bunurile pot fi
inlocuite, deoarece se afla in productia curenta a prestatorului sau pot fi procurate de acesta din alta
parte cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in contract.
22.7. In situatia cand cazurile de forta majora aparute si invocate au o durata mai mica de 30 zile,
prelungesc in mod automat, cu perioada de timp respectiva, termenele de indeplinire a obligatiilor
partii care le-a invocat. Daca acestea au o durata mai mare de 30 zile, partile contractuale vor
analiza daca, si in ce conditii pot continua contractul. In aceasta situatie, achizitorul are dreptul de a
rezilia contractul.
22.8.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solutionarea litigiilor
23.1. Daca intre achizitor si prestator apare o neintelegere sau o disputa de orice natura cu privire la
incheierea sau derularea contractului, partile vor cauta sa solutioneze disputa pe cale amiabila, prin
tratative directe.
23.2. In cazul in care, partile nu reusesc sa solutioneze pe cale amiabila disputele sau neintelegerile
in termen de 15 zile de la inceperea tratativelor, solutionarea acestor intra in competenta instantelor
de pe raza teritorială a achizitorului.
24 Limba care guverneaza contractul
24.1 Contractul se va incheia in limba romana.
24.2 Orice alte documente necesare derularii contractului care sunt redactate in alta limba vor fi
insotite de traducere autorizata, in limba romana.
25 Comunicari
25.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
25.2.Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii respective.

26 Legea aplicabila contractului
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
27 Dispozitii finale
27.1 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru
fiecare parte.
27.2 Fiecare pagina a prezentului contract va fi semnata si stampilata de fiecare parte contractanta.

