
 

 
Page 1 of 12 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
Axa’ prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare 
Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii 
sociale de interes general 
Obiectivul specific 4.9: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale 
de interes general 
Titlul proiectului: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv 
al tuberculozei latente 
Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) 
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MANAGER 

   Ș.L. Dr. Mahler  Beatrice 
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CONTRACT   DE   PRESTARI SERVICII  
Nr. .....  din data de  ............ 

 
 
Cap.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Incheiat intre: 

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA, cu sediul în Bucureşti, Sos. Viilor, nr. 90, 

sector 5, cod fiscal 4316180, cont IBAN: RO85TREZ70520F480201XXX, deschis la Trezoreria sector 5,  

tel./fax: 021/335.74.44, reprezentat legal prin  Manager, S.L.,Dr. Mahler Beatrice, în calitate de 

ACHIZITOR, pe de o parte,  

şi  

S.C. ............... S.R.L., cu sediul  in .................., Str...................., nr. .........., Loc. 
...................., tel: ....................., e-mail: ............................ cod fiscal: ......................, 
înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cont IBAN:  ..........................., 
deschis la Trezorerie, reprezentată legal prin Director general ......................  în calitate de 
PRESTATOR, pe de alta parte. 
 

     Se incheie prezentul contract de prestari servicii, in urmatoarele conditii:  

     

PREAMBUL 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern 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, cu modificările și 

completările ulterioare, se încheie prezentul contract de furnizare produse, in urmatoarele conditii: 

 

Cap.2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 

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

a) Achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

b) contract - reprezintă prezentul acord bilateral, cu toate Anexele sale;  

c) forţa majoră – reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, inprevizibil si inevitabil, 

care  impiedica  executarea obligatiilor care le revin partilor, potrivit prezentului contract si care este 

constatat de catre o autoritate competenta; 

d) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin continutul acestuia; 

e) produse  – echipamentele, mașinile, utilajele, sau/si orice alte bunuri cuprinse în contract si 

anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă să le furnizeze achizitorului, conform 

obligatiilor asumate prin contract; 

f) servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de 

garanție și orice alte asemenea obligații, care revin furnizorului prin contract; 

g) origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau ambalare majoră și esențială a componentelor acestuia, rezultă 

un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit de componentele acestuia, prin caracteristicile  

de bază, prin scop sau prin utilitate. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de 

naționalitatea furnizorului; 
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h) destinație finală – locul in care/unde, furnizorul are obligația de a furniza produsele; 

i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

j) conflict de interese - orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante, sau ai 

unui furnizor de achizitie de servicii, care acţionează în numele autorităţii contractante si care sunt 

implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire, sau care pot influenţa rezultatul acesteia, au în mod 

direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 

perceput drept element care compromite imparţialitatea ori independenţa acestora, în contextul 

procedurii de atribuire; 

k) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită prin contract, plătibilă de către una dintre părțile 

contractante, către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire/îndeplinire necorespunzătoare, sau cu 

întârziere a obligațiilor din contract (majorări de întârziere/penalitati și/sau daune-interese), dupa 

caz. 

 

Cap.3. INTERPRETARE TERMENI SI CLAUZE 

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

    3.3- Termenele prevazute în cadrul prezentului contract se calculează în conformitate cu 

prevederile art. 3 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Cap.4. OBIECTUL CONTRACTULUI   

    4.1- Prezentul contract de prestari servicii are ca obiect prestarea de “Servicii de tiparire  set 

formulare activitate screening”, necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul proiectului 

POCU/225/4/9/117426/, conform achizitiei directe ……………………………, în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate de catre parti, prin prezentul contract. 

 

Cap.5. DURATA CONTRACTULUI 

   5.1- Durata prezentului contract de prestari servicii, este de 60 de zile, incepand de la data semnării 

acestuia de către partile contractante. 

   5.2- Durata de valabilitate a contractului, este de la data semnarii contractului de către ambele 

părţi și până la îndeplinirea obligațiilor de către ambele părți. 

 

Cap.6. PREŢUL SERVICIILOR SI MODALITATI DE PLATA 

   6.1- Preţul contractului convenit de catre parti pentru perioada contractata si pe care achizitorul il 

va plati furnizorului, este de: ............... lei  la care se adauga TVA, in valoare de .................... 

lei. Pretul total al serviciilor prestate, este de ..........................lei cu TVA inclus. 

   6.2- Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de catre furnizor în 

cadrul procedurii de achizitie directa - ................................., anexa la prezentul contract, astfel: 

 

Nr. 
crt 

Denumire produs UM Cant 
Pret 

unitar 
fara TVA 

Valoare 
fara 
TVA 

Valoare 
cu TVA 

1 Servicii de tiparire  set formulare activitate screening buc  50000 
 

  

 TOTAL      
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    6.3- Plata serviciilor prestate se va efectua cu ordin de plată, în contul de trezorerie indicat de 

catre prestator, in baza procesului verbal de recepție a serviciilor, fără obiecțiuni,  precum și a 

facturilor fiscale emise de catre prestator și acceptate fara obiectiuni, de catre achizitor. 

    6.4- Achizitorul are obligaiţia de a efectua plata către furnizor, în lei, în termen de 60 de zile, de la 

data primirii facturii fiscale, în original, la sediul acestuia si dupa efectuarea recepţiei serviciilor fără 

obiecţiuni. 

 

Cap.7. ACTUALIZAREA/AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

    7.1-  Pentru serviciile prestate, pretul datorat prestatorului de catre achizitor, este cel precizat in 

cadrul procedurii de achizitie directa - ..................... - anexă la prezentul contract. Preţul 

serviciilor nu se poate ajusta/actualiza, pe durata valabilitatii contractului.  

 

Cap.8. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

    8.1- Nu este solicitata garantie de buna executie  

   

Cap.9. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

    9.1- Prestarea serviciilor va începe dupa emiterea comenzii. 

    9.2- Prestarea serviciilor se va face in maximum 60 de zile calendaristice, de la data emiterii 

comenzii, la sediul prestatorului. 

 

Cap.10. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

    10.1- Prestatorul va îndeplini obligațiile  în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include 

în ordinea enumerării, următoarele documente: 

a) Procedura de achizitie directa - ..............................;   

b) lista serviciilor prestate;    

        d)  angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;  

        e)   acordul de asociere, dacă este cazul; 

        f)   garantia de buna executie, dupa constituire, dacă este cazul; 

        g)  autorizatia de executant/profesionist in domeniu, avizata legal si in termen.  

 

Cap.11. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

    11.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile in conformitate cu propunerea tehnica - anexa la 

prezentul contract. 

    11.2-  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract, cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenita angajamentului de specialitate asumat prin prezentul contract, la 

standardele şi performanţele prezentate propunerea tehnica, anexa la prezentul contract.     

        11.4-  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

        a)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile si/sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate/realizarea contractului; 

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

care o astfel de încălcare rezultă din insasi obligatia respectarii caietului de sarcini, întocmit de către 

achizitor. 

      

Cap.12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
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    12.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia/faciliteze prestatorului, informaţii si/sau orice alte 

parghii/mijloace necesare, pe care acesta le solicită, in limita capacitatii sale de specialitate şi care 

sunt necesare îndeplinirii obiectului contractului. 

    12.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile contractate, in conditiile prevazute la art. 16, 

din contract. 

    12.3- Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute 

la Cap.6, din prezentul contract.  

 

CArt.13.  CODUL DE CONDUITĂ 

    13.1- Prestatorul va acţiona întotdeauna, in mod loial şi imparţial şi totodata ca un consilier de 

încredere, pentru achizitor, conform cu regulile şi/sau codul de conduită al profesiei sale, precum şi 

cu discreţia necesară ceruta ca atare. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile 

prestate, fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în acelasi timp, la 

orice alte activităţi care sunt/vin în conflict cu obligaţiile sale contractuale si în raport cu acestea.  

    13.2- În cazul în care prestatorul sau oricare dintre asociaţii săi, se oferă sau sunt de acord să dea, 

sau sa ofere, oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane, în scopul de a determina 

ori de a recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind indeplinirea obiectului 

contractului de prestari servicii, sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau 

defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, 

achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere nici unui alt drept anterior, 

dobândit de catre prestator  în baza  prezentului contract. 

    13.3- Plăţile facute de catre achzitorul-beneficiar către prestator, aferente indeplinirii obligatiilor 

contractuale, vor constitui singurul venit sau beneficiu, care rezulta din derularea contractului şi ca, 

atât prestatorul cât şi personalul său salariat sau contractat deopotriva, inclusiv conducerea acestuia, 

precum şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată indirectă, 

sau ori orice altă forma de retribuţie/beneficiu, în legătură cu executarea obligatiilor si/sau 

indeplinirea contractului. 

    13.4- Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, asupra vreunei redevenţe, facilitati 

sau comision, cu privire la orice bun sau procedeu, brevetat protejat, utilizate în scopurile 

contractului, fără aprobarea prealabilă si în scris a achizitorului/beneficiarului. 

    13.5- Prestatorul şi personalul său, vor respecta secretul profesional, pe intreaga perioada de 

derulare/executare a contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după 

încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris si prealabil al 

achizitorului, prestatorul şi personalul său salariat, ori contractat de catre acesta, inclusiv conducerea 

şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica nici unei alte persoane sau entităţi, vreo informaţie 

confidenţială cunoscuta numai de catre acestia, sau despre care au luat cunoştinţă şi deopotriva nu vor 

face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 

contractului, sau prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract. Totodată, prestatorul şi 

personalul său, nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile care le-au fost furnizate în cursul sau 

în scopul executării contractului.  

 

Cap.14.  CONFLICTUL DE INTERESE 

    14.1-  Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa, dupa caz, orice 

situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de 

interese pot apărea în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de 

naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. 
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Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului, trebuie notificat în scris 

Achizitorului, în termen de maxim 5(cinci) zile, de la apariţia acestuia.  

    14.2-  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 

solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Prestatorul se va asigura, că personalul său salariat 

sau contractat de catre acesta, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie 

care ar putea genera un  conflict de interese. In caz contrar, furnizorul va proceda la înlocuirea celui 

in cauza, în maxim 5(cinci) zile, de la nasterea situatiei ca atare şi fără vreo compensaţie din partea 

achizitorului, sau din partea vreunui alt membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv 

conducerea ori salariaţii din teritoriu, care s-ar regăsi într-o astfel de situaţie. 

    14.3-  Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa sa, ori 

pe cea a personalului său salariat, sau contractat, inclusiv pe cea a conducerii şi a salariaţilor din 

teritoriu. În cazul în care prestatorul nu-şi menţine independenţa, achizitorul va putea decide 

incetarea de drept a contractului, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului 

care i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, in condiţiile prevăzute în prezentul 

contract. 

    14.4-  Prestatorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică, nu are 

dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea serviciilor, direct sau indirect, în 

scopul îndeplinirii prezentului contract de prestari servicii, cu persoane fizice sau juridice care au fost 

implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor, depuse în cadrul 

unei proceduri de atribuire, ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante, sau fosti angajati ai 

prestatorul  de produse implicat în procedura de atribuire, cu care autoritatea contractantă a încetat 

relaţiile contractuale, ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade 

de cel puţin 12 luni, de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii sau rezilierii de drept a 

contractului respectiv, dupa caz.  

 

Cap.15.CESIUNEA CONTRACTULUI 

    15.1- Prestatorul are obligația de a nu isi transfera, total sau parțial, unei terțe părți, obligațiile 

sale asumate prin contract. 

    15.2- Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul produselor livrate, în condițiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

    15.3- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate, fata de achizitor, privind 

obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

Cap.16. SUBCONTRACTAREA 

    16.1- Subcontractarea, in cazul in care se impune, se realizează în condițiile prevăzute de art. 218 - 

220 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Cap.17. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

    17.1- Achizitorul are dreptul sa verifice/sa dispuna, dupa caz, verificarea serviciile prestate, pentru 

a stabili astfel, standardul de executie si deopotriva, conformitatea acestora.   

    17.2- Achizitorul va efectua recepţia serviciilor. Factura fiscală va fi emisă de către prestator, după 

semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor, fără obiecţiuni. 

 

Cap.18. CLAUZA PENALA/PENALITATI DE INTARZIERE LA TERMEN   

    18.1- În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau 

le îndeplinește in mod necorespunzător, achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală 
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penalizatoare prevăzută la art.3 alin. (2^1) din O.G. nr.13/2011, privind dobânda legală remuneratorie 

şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor 

prestate sau prestate in mod  necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decat 

valoarea contractului. 

    18.2- În cazul în care achizitorul, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut 

la art.15.2, din vina sa exclusiva,  prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 

penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile  art. 4 din Legea 

nr. 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultltate din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

contractante, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

    18.3- În cazul în care prestatorul nu isi îndeplinește obligațiile până la termenul prevăzut la art. 

9.alin (2), din contract, achizitorul are dreptul să rezilieze contractul de drept, fără nici o altă 

formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată. În acest caz, Prestatorul nu va putea ridica nici 

o pretenție împotriva achizitorului și ca urmare va datora achizitorului daune-interese, în cuantum 

egal cu cel prevăzut la art. 18.1, respectiv 18.3, după caz. 

    18.4- Penalitățile de întârziere datorate, curg de drept, incepand cu data scadenţei obligaţiilor 

asumate conform prezentului contract. 

 

Cap.19.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

   19.1- Prezentul contract încetează în următoarele situații :  

           a)- prin ajungerea la termen si executarea  de către ambele părți a tuturor 

obligațiilor/indeplinirea obiectului contractului, conform  art. 4.1 din  prezentul contract și a 

legislației aplicabile; 

          b)- prin reziliere cu acordul părților, prin notificarea uneia dintre parti de catre cealalta 

parte/partea initiatoare, cu cel putin 15 zile inainte; 

          c) prin denuntare unilaterala, în cazul în care una dintre părți  nu își execută,  sau execută in 

mod necorespunzător sau culpabil,  obligațiile contractuale, cu notificarea partii in cauza cu cel putin 

15 zile inainte;  

          d)- prin rezolutiune in conditiile prevazute de lege. 

          e)- din alte cauze autorizate de lege.   

   19.2- În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale, dupa caz, din cauza neexecutării/executării 

parțiale a obligațiilor contractuale de catre prestator, acesta va datora achizitorului daune-interese,cu 

titlu de clauză penală, în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate/executate 

necorespunzator/prejudiciabil.  

   19.3- În situația in care  executarea parțiala a obligațiilor contractuale, face imposibila realizarea 

obiectului contractului în integralitatea acestuia, chiar daca a fost recepționata o parte din serviciile 

prestate, conform dispozițiilor legale, prestatorul  va datora achizitorului daune-interese cu titlu de 

clauză penală, în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract. 

   19.4- Nerespectarea în mod continuat de către o parte a obligaţiilor contractuale, va fi notificata in 

scris de catre partea in drept şi transmisa ca atare, celeilalte parti, notificări cu referire directa la  

neîndeplinirea/nerespectarea respectivă, precum şi la durata acesteia. Prin notificări se vor solicita 

justificări privind neîndeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligaţiilor contractuale, pe care cealaltă 

parte/partea in culpa, este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5(cinci) zile, de la data 

primirii/receptioinarii notificării, in  acest sens.  
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   19.5-  Rezilierea prezentului contract, nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

dintre părţile contractante. 

   19.6- Oricare dintre partile contractante, poate fi pusa in intarziere de drept, pentru nerespectarea 

obligatiilor contractuale. 

   19.7-  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia, sub condiţia 

notificării  prestatorului, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de momentul rezilierii. 

   19.8-  Fără a aduce atingere dispoziţiilor de drept comun, privind încetarea contractului  sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a acestuia, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral contractul, în perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre următoarele situaţii:  

      a) contractantul se află, la momentul atribuirii acestuia, în una dintre situaţiile de excludere, 

potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ;  

      b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 

decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;  

      c) în cazul modificării contractului, în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în 

vigoare. 

 

Cap.20. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 

    20.1- Părțile convin să păstreze o strictă confidențialitate asupra clauzelor/informațiilor 

contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. Părțile 

înțeleg să utilizeze informațiile privind contractul inb cauza, doar în scopul de a-și îndeplini 

obligațiile prevazute in prezentul contract. 

    20.2- Fără a se aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract și anexele acestuia, 

privind furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control, 

de către instituțiile/departamentele abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri 

publicitare a utilizării fondurilor FEDR/IPA/ENI/FSE, conform prevederilor regulamentelor europene 

aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității asupra 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului 

European și a Consiliului – din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, de către autorităţile competente, în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor și privind 

libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

    20.3-  Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la 

alineatul precedent, in cazul in care: 

          a) Informația a fost dezvăluită, numai după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte 

părți contractante, în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; 

          b) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 

Cap.21. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

    21.1- Colectarea,  prelucrarea și stocarea/arhivarea  datelor cu caracter personal, se vor realiza în 

conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației 
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naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 

contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 

    21.2- Datele cu caracter personal, așa dupa cum sunt acestea clasificate în Regulamentul (UE) 

679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată, pe intreaga perioada contractuală,   

inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal 

pentru care s-a perfectat prezentul contract. 

    21.3-  Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, protrivit propriilor 

atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a 

datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către 

terți, fie de  publicare pe surse publice interne sau externe. 

    21.4-  Părțile contractante vor asigura protrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, 

condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității, integrității și 

disponibilității datelor cu caracter personal. 

    21.5-  Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc, cu privire la orice încălcare a 

securității prelucării datelor cu caracter personal, privind prezentul contract, în vederea adoptării de 

urgență a măsurilor tehnice și organizatorice care se impun, cat și în vederea notificării Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor 

care decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 

    21.6- Părțile contractante, prin reprezentații lor desemnați/autorizati să prelucreze datele cu 

caracter personal din prezentul contract și deopotriva din actele adiționale la acesta, pentru 

îndeplinirea scopului/obiectului principal sau secundar al prezentului contract, sau al celui mentionat 

in actele adiționale la acesta, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare, conform art. 30 din 

Regulementul (UE) 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate, cu dovada indeplinirii 

acestor cerinte în scris și format electronic, ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 

Cap.22. FORŢA MAJORĂ 

     22.1- Prin forta majora in sensul acestei clauze, intelegem acele imprejurari sau evenimente, 

aparute pe parcursul executarii prezentului contract, care nu au putut fi prevazute la incheierea 

acestuia si care prin natura acestora fac imposibila indeplinirea contractului. 

     22.2- Sunt definite ca forta majora in sensul acestei clauze, evenimente ca: razboi, revolutie, 

cutremure, inundatii devastatoare, incendii, calamitati naturale, embargo.   

     22.3- Inceputul evenimentului de forta majora, trebuie notificat uneia dintre parti, de catre 

cealalta parte, in termen de maxim 5 (cinci) zile, de la aparitia acestuia si respectiv de la disparitia 

respectivului eveniment de forta majora. 

     22.4- In cazul  in care partea care s-a aflat intr-o situatie de forta majora, nu notifica cealalta 

parte in termenul stipulat la art. 23.3,va raspunde in fata celeilalte parti in daune interese si/sau 

despagubiri, dupa caz, prin renuntare la termen.    

     22.5- In cazul in care evenimentul de forta majora se mentine mai mult de 30 de zile, fiecare 

dintre parti este in masura sa solicite rezolutiunea contractului, fara daune.   

     22.6- Îndeplinirea contractului va fi suspendată de comun acord si prin notificare, în perioada de 

acţiune a forţei majore, dar fară prejudicierea drepturilor care li se cuveneau părţilor, până la apariţia 

acesteia. 

     22.7- Partile nu isi vor datora in mod reciproc, penalitati, despagubiri de intarziere sau pentru 

rezilierea contractului, in situatia de forta majora, in cazul in care evenimentul de forta majora a fost 

notificat in termenul legal prevazut la art. 23.3.  

     22.8- Cazul fortuit nu reprezinta cauza de exonerare a raspunderii contractuale. 
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               Forta majora poate fi dovedita prin certificat in acest sens, de catre Camera de Comert si 

Industrie Teritoriala 

 

Cap.23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

    23.1- Neantelegerile si/sau diferendele care pot apare intre partile contractante pe parcursul 

derularii prezentului contract, se vor rezolva de catre acestea pe cat posibil, pe cale amiabila.  

              In caz contrar si dupa trecerea unui termen de maximum 15 zile de negocieri, fara un 

rezultat concludent scontat, neantelegerile si/sau diferendele astfel aparute, vor fi dedate spre 

solutionare drept pricini, instantelor de drept comun competente. 

 

Cap.24. LIMBA CONTRACTULUI 

     24.1- Prezentul contract de prestari servicii de mentenanta, va fi guvernat prin forma si continutul 

acestuia, de limba romana.   

 

  Cap.25. MODIFICĂREA CONTRACTULUI SI CLAUZE DE REVIZUIRE 

    25.1-  Părțile contractante, convin ca pot modifica si/sau completa clauzele contractuale, pe 

parcursul derularii prezentului contract de prestari servicii, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 

221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

    25.2-  Modificările astfel efectuate, nu trebuie să afecteze în niciun caz și deopotriva, în niciun fel, 

rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv, pe baza căruia 

furnizorul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 

    25.3-  Partea care propune modificarea contractului, are obligația de a transmite celeilalte părți, 

propunerea de modificare a contractului, cu respectarea clauzelor prevăzute la art. 29 - Comunicări. 

    25.4- Modificarea contractului prin revizuire, poate interveni doar cu scopul atingerii si indeplinirii 

obiectului contractului, care constă în prestarea de servicii, pe care prestatorul se obligă să le 

presteze, în conformitate cu prevederile din contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din 

Caietul de Sarcini. 

 

Cap.26. PREVENIREA SI GESTIONAREA RISCURILOR STABILITE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE 

ATRIBUIRE   

    26.1- Prestatorul va gestiona următoarele riscuri: riscuri provenite din calitatea serviciilor; riscul de 

a nu presta sau furniza serviciile respectiv produsele la timp; riscuri aferente condiţiilor de încetare a 

contractului; riscuri derivate din activitatea financiară. 

     26.2- Prestatorul va lua toate măsurile necesare, pentru a preveni sau stopa orice situaţie care ar 

putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese, astfel 

dupa cum sunt acestea definite în lege și în contract, pot apărea în mod special ca rezultat al 

intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori de afinitate, sau al oricăror altor legături 

sau interese comune si care exced cadrului legal contractual. Orice conflict de interese apărut pe 

durata executării contractului, trebuie notificat în scris si fara intarziere/imediat, Autoritatii 

contractante.  

    26.3- Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a verifica, dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare şi ca poate solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Prestatorul se va asigura 

că personalul său salariat, sau contractat de catre acesta, inclusiv conducerea şi salariaţii din 

teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Insa, fără a aduce 

atingere obiectivului contractului, prestatorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori 
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contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care s-ar putea regăsi într-o astfel de 

situaţie.  

    26.4-  Prestatorul isi va mentine independenta pe durata executarii prezentului contract si nu va 

stabili  contacte care ar putea să-i compromită independenţa sa proprie, ori pe cea a personalului său 

salariat, sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. In cazul in care insa prestatorul 

nu-şi poate menţine independenţa, Autoritatea contractanta, va putea decide incetarea de drept a 

contractului, fără afectarea sau limitarea  dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului care 

i-a fost cauzat, ca urmare a situaţiei de conflict de interese in care s-a aflat prestatorul. 

 

Cap.27. COMUNICĂRI 

     27.1- Comunicarile dintre părţi, privind derularea prezentului contract de prestari servicii, se vor 

face/transmite, numai in mod expres/in scris, in sistemul receptiunii. 

    27.2- Documentele scrise vor fi inregistrate, atat in momentul expedierii cat si la momentul 

receptionarii acestora. 

    27.3-  Prin exceptie de la regula mentionata la art.27 ali.1, comunicările dintre părţi se pot face şi 

prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a comunicării, in termen de maxim 24 de 

ore de la receptionare. 

 

Cap.28. LEGEA APLICABILĂ  

    28.1- Prezentul contract de prestarii servicii, este supus prin forma si continutul acestuia, legilor din 

Romania. 

  

Cap.29. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII  

     29.1-  Părțile contractante stabilesc de comun acord, ca pe durata derularii prezentului contract 

de prestari servicii, modificarea clauzelor acestuia sa se faca prin act aditional la contract, semnat de 

catre ambele parti, atat in cazul modificarilor privind termenii contractului, cat si în cazul apariției 

unor circumstanțe care ar leza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

    29.2-  Sarcina efectuarii instructajului salariatilor executantului din cadrul prestatorului, in 

domeniul securitatii si sanatatii in munca, pe parcursul derularii contractului si in legatura cu 

executarea acestuia, revine exclusiv acestuia. 

   29.3- In cazul in care salariatii prestatorului sufera un accident de munca, pe parcursul derularii 

contractului si in legatura cu executarea acestuia, comunicarea, cercetarea, inregistrarea si evidenta 

revin in sarcina exclusivă a executantului sau prestatorului, dupa caz.  

   29.4- Executantul sau prestatorul este obligat: 

        a)- sa respecte prevederile legislatiei in vigoare, privind securitatea/NTSM, PSI si sanatatea in 

munca precum si instructiunile proprii  din domeniul securitatii si sanatatii in munca, elaborate pe plan 

intern de catre autoritatea contractanta. 

        b)- sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea personalului, sau a categoriilor 

profesionale, destinate pentru executarea serviciilor  furnizate sau prestate.  

        c)- sa acorde garantii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la produsele finite/activitatea 

de servicii desfasurata. 

        Prezentul contract de prestari servicii de reparatii caravane – inlocuire incuietori, a fost încheiat 

astazi 26.05.2021, în 2 (doua) exemplare, din care cate unul pentru fiecare parte contractanta.     

 
                        ACHIZITOR                                                                  PRESTATOR                                                                                                              
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