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SECłIUNEA V 
 
 

       CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII 
MODEL ORIENTATIV 

-  
Contract de servicii 

nr.______________data_______________ 
 

 
Articol 1 – PărŃile 
 

În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare 
s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,  

 
între 

AJOFM Timis cu sediul în str. ____________, telefon , fax, cod fiscal, cont, Trezorerie, reprezentat prin   dl, Director în calitate 
de Achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax 
____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de înregistrare 
__________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la 
________________________________ reprezentată prin______________________________________(denumirea 
conducătorului), funcŃia_________________________ în calitate de Prestator, pe de altă parte. 
 

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „PărŃile” au convenit încheierea prezentului contract de 
prestări servicii, în următoarele condiŃii: 

 
Articol 2 - Termeni şi definiŃii   
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi definiŃi şi interpretaŃi astfel: 
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către 
Achizitor; 

 d) servicii – totalitatea activităŃilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul prezentului contract; 
e) forŃa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
g) ordin administrativ -orice instrucŃiune sau dispoziŃie emisă de achizitorului, către prestator privind prestarea serviciilor; 
h) act adiŃional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiŃiile contractului de prestări servicii; 
i) grafic – planificarea realizării serviciilor care fac obiectul contractului; 
j) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenŃând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională 
obiectivă şi imparŃială, 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 restricŃii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanŃi, salariaŃi şi experŃi 
acŃionând sub autoritatea şi controlul prestatorului; 
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k) garanŃia de bună execuŃie - garanŃia care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului; 
l)daune-interese –compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părŃi, pentru repararea 
prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaŃiilor contractuale; 
m) penalitate – despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmeazăsă o 
platească celeilalte părŃi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a clauzelor 
contractuale; 
n) proiect – proiectul „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă” pentru implementarea caruia  sunt 
prestate serviciile prevazute in prezentului contract. 
 
Articol 3 -  Interpretare 
 
3.1. În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 
versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părŃi vor include achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt nominalizate în contract, 
persoanele nominalizate de acestea şi societăŃile şi companiile, precum şi orice organizaŃie având personalitate juridică care 
execută activităŃi în legătură cu contractul. 
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
Articol 4 - Obiectul contractului 
 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanta partiala in management cpv- 79411000-8 pentru implementarea 
proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă”- ID POSDRU/111/4.1/S/92111 aşa cum sunt 
prevăzute în oferta tehnică si in caietul de sarcini, anexa la contract,  în perioada convenită şi în conformitate cu celelalte 
obligaŃiile asumate prin prezentul contract.  
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
Articol 5 - PreŃul contractului 
 
5.1 PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform ofertei financiare, este de 
___________, din care ____________ lei reprezentând T.V.A. ( 24%) şi nu se modifică pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului. 
 
Articol 6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia si pana la data finalizarii proiectului, 31.05.2013.  
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data executarii tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract, dar nu 
mai devreme de incetarea perioadei de implementare a proiectului. 
6.3. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării lui cu posibilitatea de prelungire, in funcŃie de prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului, prin act adiŃional, cu obligativitatea păstrării preŃului din oferta financiară. 
 
 
Articol 7. Documentele contractului 
7.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiŃiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele 
anexe: 
a) Caietul de sarcini;  
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) GaranŃia de bună execuŃie; 
7.2. Orice contradicŃie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la pct.7.1. 
 
Articol 8 - ObligaŃiile Prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanŃele prezentate în propunerea tehnică, anexă la 
prezentul contract. 
8.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
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8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerinŃele din caietul de sarcini. Totodată, 
este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 
pe toată durata contractului. 
8.4. Prestatorul gestionează toate aspectele administrative şi organizationale pentru realizarea serviciilor aşa cum sunt prevăzute 
în oferta tehnică anexă la prezentul contract. 
8.5. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice 
alte asemenea cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
8.6.Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a prezentului contract. 
8.7. Prestatorul trebuie să respecte toate regulile privind promovarea şi identitatea vizuală conform regulilor POSDRU. 
8.8. Prestatorul se va abŃine de la orice declaraŃie publică privind derularea prezentului contract fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaŃiile sale faŃă de achizitor conform prezentului 
contract.  
8.9. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiŃiile de muncă şi protecŃia muncii şi după caz, standardele 
internaŃionale agreate cu privire la forŃa de muncă, convenŃiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, 
eliminarea muncii forŃate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinŃa angajării şi ocupării forŃei de muncă a persoanelor cu 
dizabilităŃi 
8.10. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi 
personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea  si, subordonaŃii acestuia, vor respecta şi se vor supune de 
asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenŃii şi acŃiuni în justiŃie 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, 
inclusiv conducerea sa şi subordonaŃii acestuia. 
8.11. În termen de _____ zile de la semnarea prezentului contract prestatorul comunică achizitorului numele, prenumele şi datele 
de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de decizie în derularea prezentului contract. 
8.12 Codul de conduită 
8.12.1. Prestatorul va acŃiona întotdeauna loial şi imparŃial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor şi/sau 
codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu respectarea confidenŃialităŃii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada 
executării contractului, prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în 
România, respectând totodată şi drepturile omului. 
8.12.2. PlăŃile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, 
şi prestatorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, 
alocaŃie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuŃie în legătură cu sau pentru executarea obligaŃiilor din prezentul contract. 
8.12.3. Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidenŃialitatea, pe perioada executării 
prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi timp ______ ani după încetarea acestuia. În 
acest sens, cu excepŃia cazului în care se obŃine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul respectiv personalul său, 
salariat ori contractat de acesta, incluzând şi conducerea, nu vor comunica timp de _____ oricărei alte persoane sau entităŃi, nici 
o informaŃie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinŃă în perioada derulării acestuia şi nu vor face 
publică nici o informaŃie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, prestatorul respectiv 
personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna achizitorului informaŃiile ce le-au fost furnizate sau 
rezultatul studiilor, testelor/chestionarelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contractului.  
8.12.4.Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiŃiile în care se execută prezentul 
contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faŃa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea 
de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenŃa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
8.13. Conflictul de interese 
8.13.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaŃie care ar putea compromite executarea 
obiectivă şi imparŃială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 
economice, afinităŃilor politice ori de naŃionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen 
de _____ de la apariŃia acestuia.  
8.13.2. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare /evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă 
acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puŃin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancŃiunea nulităŃii prezentului contract 
pentru cauză imorală. 
8.13.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea să-i compromită independenŃa ori pe cea a personalului său. În 
cazul în care Prestatorul nu-şi menŃine independenŃa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obŃine repararea 
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prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaŃiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect 
imediat a prezentului contract. 
8.14. Despăgubiri 
8.14.1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa achizitorul, pe agenŃii şi salariaŃii acestuia, pentru şi împotriva 
tuturor acŃiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acŃiune ori omisiune a prestatorului, 
personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei 
încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terŃilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate 
intelectuală precum dreptul de autor. 
8.14.2. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, în situaŃia neexecutării sau 
executării necorespunzătoare a obligaŃiilor din prezentul contract, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din 
respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
8.15. Drepturi de proprietate intelectuală 
8.15.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către prestator sau de către personalul său salariat ori 
contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După încetarea prezentului 
contract, prestatorul nu va păstra copii ale documentelor şi/sau materialelor realizate şi nu le va utiliza în scopuri care nu au 
legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al achizitorului.  
8.15.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul 
executării altor servicii pentru terŃi şi nu va divulga nicio informaŃie furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
8.15.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite 
în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori 
transfera aşa cum va considera de cuviinŃă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepŃia situaŃiilor în care există deja 
asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
8.16. Personal şi echipamente 
8.16.1. Prestatorul informează achizitorul cu privire la personalul nominalizat în oferta tehnică şi pe care îl utilizează pentru 
implementarea prezentului contract, altul decât experŃii-cheie ale căror CV-uri fac parte din oferta tehnică.  
8.16.2. Prestatorul prezintă achizitorului în termen de ______de zile de la semnarea prezentului contract, personalul nominalizat 
pentru realizarea acestuia. Numirea unor experŃi pe termen scurt, care nu au rol cheie în implementarea prezentului contract sunt 
nominalizaŃi de prestator cu aprobarea scrisă a achizitorului şi cu respectarea criteriilor stabilite de comun acord cu acesta. 
8.16.3. Persoanele care întrunesc condiŃiile prevăzute la pct. 8.16.2. şi desfăşoară activitati pentru realizarea obiectului 
prezentului contract, încep executarea sarcinilor ce le revin potrivit graficului de activităŃi stabilit, sau la data, respectiv  în 
perioada notificată prestatorului de către achizitor. 
8.16.4. Prestatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat, 
echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor care le revin în realizarea obiectului prezentului 
contract.  
8.16.5. Misiunile experŃilor cheie/alti experti se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului contract şi în concordanŃă 
cu necesităŃile proiectului. 
8.16.6. Prestatorul poate propune achizitorului modificări ale graficului de executare pe zile lucrătoare considerate necesare fără 
însă a modifica totalul om/lună pentru categoria respectivă de experŃi. Orice modificare se realizează cu aprobarea prealabila a 
achizitorului. Prestatorul este singurul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor conform ofertei tehnice şi caietului de sarcini şi de 
gestionarea corespunzătoare a bugetului de timp şi financiar. 
8.17. Înlocuirea personalului 
8.17.1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al achizitorului. Prestatorul are 
obligaŃia de a propune din proprie iniŃiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaŃii: 

8.17.1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului; 
8.17.1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub 
controlul prestatorului (ex. demisia, etc.). 

8.17.2. Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, 
achizitorul poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau contractat de prestator dacă activitatea 
desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract. 
8.17.3. În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel 
puŃin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele stabilite de comun acord cu achizitorul, iar remuneraŃia 
ce va fi plătită acestuia nu poate fi mai mare decât remuneraŃia acordată persoanei care a fost înlocuită.  
8.17.4. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă prestatorului. În cazul în care personalul angajat 
sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcŃiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul 
personal, achizitorul poate solicita prestatorului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitatea pentru 
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realizarea obiectului contractului, în aceleaşi condiŃii prevăzute la pct. 8.17.3., până la sosirea noului personal, sau să ia alte 
măsuri pentru a compensa absenŃa temporară a acestuia/acestora. Indiferent de situaŃie, achizitorul nu va efectua nici o plată 
pentru perioada absenŃei personalului sau a absenŃei înlocuitorului acestuia. 
8.17.5. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităŃilor personalului salariat sau contractat, prestatorul se va asigura şi 
va urmări cu stricteŃe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înŃeleagă cerinŃele, scopul şi obiectivele prezentului 
contract, cerinŃele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaŃiei româneşti relevante, specificul activităŃilor pe care 
urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaŃi, precum şi a 
responsabilităŃilor atribuite.  
8.17.6. Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea 
prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuŃie a acestuia şi pentru realizarea activităŃilor prevăzute, 
indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe persoană şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităŃile atribuite. 
 
Articol 9 - ObligaŃiile achizitorului 
 
9.1.Transmite prestatorului o notificare privind începerea executării prezentului contract/a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în 
caietul de sarcini şi oferta tehnică. 
9.2.Stabileşte de comun acord cu prestatorul graficul întâlnirilor echipei de management.  
9.3. Verifica zilnic desfăşurarea activităŃilor prevăzute în oferta tehnică şi caietul de sarcini. 
9.4. Verifica şi avizeaza documentele/materialele realizate de prestator în derularea prezentului contract în termen de ______ de 
la înregistrarea la achizitor a acestora. 
9.5. Plăteste preŃul către prestator în condiŃiile prevăzute in prezentul contract. 
9.6. Pune la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a menŃionat in caietul de sarcini şi pe care le 
consideră necesare îndeplinirii prezentului contract. 
9.7. Achizitorul va pune la dispoziŃia prestatorului cu promptitudine orice informaŃii şi/sau documente pe care le deŃine şi care pot 
fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de 
execuŃie a contractului. 
9.8. Asigură, în Timişoara, locaŃia în care prestatorul urmează să desfăşoare activităŃile prevăzute de prezentul contract.  
 
Articol 10 - SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
 
10.1. În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu 0,04 % din preŃul contractului 
pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor. 
10.2. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenŃei obligaŃiilor asumate conform prezentului contract. 
10.3. Pentru prejudiciul provocat de prestator prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaŃiilor asumate, 
achizitorul poate percepe daune – interese în condiŃiile dreptului comun. 
10.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi prestatorului în condiŃiile prevăzute la pct. 10.1. 
 
Articol 11 – GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
11.1. Prestatorul are obligaŃia de a constitui garanŃia de bună execuŃie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului 
fără TVA. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie se regaseste in fisa de date a achizitiei.  
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 
nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru prestatorului, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.    
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în termen de 30 zile de la data incetarii la termen a contractului, 
cu conditia ca toate obligatiile sa fi fost indeplinite in mod corespunzator.  
 
Articol 12. Executarea contractului 
 
12.1. Perioada de exectare şi modalităŃi de colaborare 
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12.1.1. Începerea prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract se realizează la data primirii notificarii transmisa de achizitor. 
12.1.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii executării prezentului contract, achizitorul va organiza o întâlnire de 
management la care vor participa membrii echipei de implementare a proiectului şi reprezentanŃii prestatorului, respectiv 
reprezentantul cu putere de decizie si expertii cheie implicati, pentru stabilirea graficului întâlnirilor echipei de management ai 
achizitorului cu reprezentantii Prestatorului. 
12.1.3. Reprezentantul prestatorului, cu putere de decizie si expertii cheie implicati în realizarea activităŃilor prevăzute în oferta 
tehnică, participă la întâlnirile de lucru lunare cu membrii echipei achizitorului pentru analiza şi dezbaterea stadiului implementării 
activităŃilor necesar a fi derulate de către prestator pentru atingerea rezultatelor stabilite în oferta tehnică. Pentru discutarea 
anumitor aspecte privind implementarea proiectului si executarea prezentului contract se pot organiza şi întâlniri extraordinare. 
12.2. Locul executarii contractului 

12.2.1.Prestatorul desfăşoară activităŃile aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică la sediul pus la dispoziŃie 
de către achizitor. ReprezentanŃii achizitorului au acces liber în locul/locurile de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului 
contract, respectând instrucŃiunile referitoare la securitatea locaŃiei.  

 
12.2.2 Cesiunea  
In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.  
 
12.3. Informarea  
 
12.3.1. Prestatorul va furniza achizitorului, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene sau CurŃii Europene 
sau Române de Auditori, orice informaŃie în legătură cu serviciile prestate şi cu Proiectul.  
12.3.2 Subcontractarea in prezentul contract nu este permisa.  
 
 
12.4.Verificarea de către organismele CE şi/sau române 
 
12.4.1. Prestatorul va permite Comisiei Europene, Biroului European Antifraudă şi CurŃii Europene a Auditorilor să verifice, 
examinând pe loc documentele originale, executarea prezentului contract şi să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe 
baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile şi a oricăror alte documente relevante 
pentru derularea prezentului contract.  
12.4.2. Achizitorul va permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe loc în concordanŃă cu procedurile 
stabilite în legislaŃia ComunităŃii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale ComunităŃii Europene împotriva fraudei şi 
altor nereguli. 
12.4.3 În  scopul efectuarii verificarilor prevazute la art. 12.4.1 si 12.4.2, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agenŃilor 
Comisiei Europene, ai Biroului European Antifraudă şi ai CurŃii Europene a Auditorilor în locurile unde prezentul contract se 
îndeplineşte, inclusiv la sistemul de informare de care dispune şi, de asemenea, la toate documentele şi bazele de date privitoare 
la administrarea tehnică şi financiară a prezentului contract şi să ia toate măsurile pentru a le uşura munca. Accesul agenŃilor 
Comisiei Europene, ai Biroului European AnticorupŃie şi ai CurŃii Europene a Auditorilor trebuie să se realizeze având la bază 
confidenŃialitatea şi respectul faŃă de terŃi. Documentele trebuie să fie accesibile şi arhivate în aşa fel încât să uşureze 
examinarea lor.  
 
12.5. Arhiva 
 
12.5.1. Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile prestate in cadrul prezentului 
contract, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateŃe serviciile prestate, identificate în factura (facturile) Prestatorului. 
12.5.2. Prestatorul va permite Achizitorului sau oricărei persoane autorizate de către Achizitor, Comisiei Europene sau CurŃii 
Europene a Auditorilor să inspecteze sau să auditeze întregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale 
documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  
 
12.6. Modificări de natură tehnică în cursul execuŃarii  contractului 
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12.6.1.Pe parcursul derulării contractului, achizitorul poate  solicita prestatorului modificări de natură tehnică ale serviciilor 
prevazute in prezentul contract. 
12.6.2. Aceste modificări nu pot schimba obiectul prezentului contract sau modifica substanŃial caracteristicile tehnice ale ofertei 
prezentată de prestator în procedura de atribuire a prezentului contract de prestări servicii. 
12.6.3. Prestatorul nu poate aduce nici o modificare la specificaŃiile tehnice, fără acceptul prealabil al achizitorului. 
12.6.4. Decizia achizitorului privind eventualele modificări va fi notificată spre executare, prestatorului. Prestatorul poate prezenta 
eventualele sale observaŃii într-o perioadă de____zile . 
 
12.7. Rapoarte intermediare şi finale 
 
12.7.1. Prestatorul trebuie să elaboreze rapoarte intermediare privind executarea contractului pe perioada executării contractului, 
şi un raport final inainte de incetarea contractului la termen. Aceste rapoarte vor cuprinde o parte narativă şi o parte cu date 
financiare  şi tehnice.  
12.7.2. Toate facturile trebuie însoŃite de un raport interimar sau final. Structura raportului financiar interimar sau final trebuie să 
fie la fel ca şi bugetul prezentat în oferta financiară. Acest raport financiar trebuie să indice cheltuielile aferente perioadei de 
raportare, cheltuielile cumulative şi balanŃa sumelor disponibile. 
12.7.3. Prestatorul are obligaŃia de a prezenta trimestrial  în prima săptămână a fiecarui trimestru, activitatea derulată în 
perioada anterioară. Raportul de activitate va fi succint şi va prezenta stadiul de implementare a activităŃilor asumate prin ofertă 
tehnică şi caietul de sarcini. În eventualitatea identificării unor întârzieri se vor prezenta cauzele acestora, precum şi soluŃiile de 
remediere a lor. Se va prezenta activitatea desfasurata, descrierea detaliată a cheltuielilor aferente activitătilor desfăsurate si 
documentele justificative aferente cheltuielilor, precum si activitatea planificată pentru perioada următoare si cheltuielile bugetate 
pentru aceasta.  Raportul tehnic de prestare a serviciilor nu reprezintă Raportul final aşa cum este el solicitat în caietul de 
sarcini.  
12.7.4. Prestatorul trebuie să transmită achizitorului raportul tehnic final de executare a contractului si implementare a proiectului 
cu cel puŃin 20 de zile înainte de data de finalizare a perioadei de executare a prezentului contract. Raportul final va prezenta 
detaliat activităŃile realizate pe perioada de implementare a proiectului si executare a contractului, problemele  întâmpinate şi 
propuneri pentru îmbunătăŃirea activităŃii viitoare.  
12.7.5. Achizitorul va analiza raportul şi în cazul în care sunt formulate observatii, prestatorul are obligatia să îl refacă şi să 
transmită ultima versiune a acestuia pentru aprobare, în termen de 10 zile de la primirea observatiilor.  
12.7.6. Raportul final, va însoti factura finală si va cuprinde detalii tehnice, administrative şi financiare  referitoare  la  serviciile 
prestate, precum şi o evaluare a obiectivelor propuse şi a rezultatelor obtinute. De asemenea, raportul va cuprinde o sectiune 
narativă în care se va descrie în detaliu cum a fost implementat contractul, precum şi o sectiune financiară în care este 
prezentată o detaliere a cheltuielilor efectuate de Prestator. Factura finală va fi însotită de documentele justificative aferente 
fundamentării cheltuielilor, precum si de orice alte documente solicitate de OIPOSDRU ANOFM (conform manualului de 
implementare si altor instructiuni emise). 
12.7.7. Rapoartele vor fi elaborate în limba română şi se transmit achizitorului în 3 exemplare originale. 
 
12.8. Transmiterea si aprobarea rapoartelor 
 
12.8.1.Rapoartele prevazute la punctul 12.7. impreuna cu documentele justificative se transmit achizitorului, care are 
responsabilitatea verificării si aprobării acestor documente. 
12.8.2. Achizitorul va solicita în scris prestatorului orice solicitări, clarificari, decizii privind documentele de la punctul 12.7. în 
termen de ______ zile de la primirea acestora. 
 
Articol 13 - RecepŃie şi verificări 
13.1. Natura operaŃiilor  
13.1.1. 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.  
13.1.2. OperaŃiile de verificare cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate sunt destinate a permite achizitorului controlul 
prestatorului în special în ceea ce priveşte : 
a. realizarea activităŃilor în conformitate cu prevederile din oferta tehnică şi cerinŃele din caietul de sarcini; 
b. realizarea cantitativă a prestaŃiilor conform clauzelor prezentului contract. 
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13.1.3. În cazul în care achizitorul consideră că serviciile prestate sunt neconforme cu prevederile prezentului contract şi nu pot fi 
recepŃionate, atunci acesta fie va solicita prestatorului refacerea acestora parŃial sau total, fie va restitui factura reprezentand 
contravaloarea acestor servicii, fie va executa garantia de buna executie. 
13.1.4. În cazul in care achiitorul va refuza receptionarea serviciilor prestate si va solicita refacerea acestora,   prestatorul este 
obligat să remedieze serviciile neconforme în _____ zile de la primirea notificării din partea achizitorului. 
 
13.2. RecepŃia  
13.2.1. Achizitorul se pronunŃă asupra recepŃiei numai pentru documentele şi/sau materialele elaborate în conformitate cu 
cerinŃele cuprinse în caietul de sarcini şi propunerea tehnică. 
13.2.2. OperaŃiunile recepŃiei implică:  

- identificarea documentelor şi/sau materialelor elaborate;  
- constatarea eventualelor neconcordanŃe faŃă de propunerea tehnică; 
- constatarea eventualelor deficienŃe; 

13.2.3. OperaŃiunile precizate mai sus fac obiectul unui raport întocmit de către achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de 
prestator. În cazul în care prestatorul refuză să semneze raportul, se menŃionează acest fapt. O copie a a raportului se va 
transmite prestatorului în cel mult _____ zi de la data întocmirii. 
13.2.4. Prestatorul are obligaŃia de a remedia deficienŃele semnalate, în termen de _____ zile de la data luării la cunoştinŃă a 
raportului prevăzut la pct.13.2.3. 
13.2.5. Procesul - verbal de recepŃie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor 
deficienŃelor/neconcordanŃelor constatate. 
 
Articol 14. ModalitǎŃi de platǎ 
14.1. Plata va fi efectuată in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii,  cu conditia existentei fondurilor necesare platii 
acestora. Plata va fi facuta în baza facturilor, a proceselor verbale de receptie a serviciior prestate si a rapoartelor de activitate 
emise de către Prestator. Rapoartele de activitate trebuie să conŃină detalierea activităŃilor si cuantificarea acestora.  
14.2. Plata facturii finale va fi condiŃionată de îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligaŃiilor sale în legătură cu executarea 
tuturor clauzelor prevăzute de prezentul contract şi de aprobarea de către achizitor a etapei finale a serviciilor.  
14.3. Contractul nu va fi considerat incetat pâna când procesul-verbal de recepŃie finală nu va fi semnat de Achizitor, care 
confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract. 

Articol 15 - Rezilierea contractului 
15.1. Rezilierea motivată de evenimente imprevizibile (externe) 
15.1.1.Incapacitatea fizică a prestatorului 
15.1.1.1. Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în caz de incapacitate fizică clară şi durabilă a prestatorului, situaŃie care 
poate compromite buna executare a prestaŃiilor ce fac obiectul prezentului contract de servicii.  
15.1.1.2. Rezilierea nu creează prestatorului dreptul la o compensaŃie. 
 
15.2.Deschiderea procedurii insolventei impotriva prestatorului   
15.2.1. În cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de insloventa, achizitorul poate rezilia contractul, dacă 
administratorul judiciar, transmite că nu preia obligaŃiile prestatorului. 
15.2.2. În cazul deschiderii procedurii insolvenŃei (lichidare judiciară) împotriva prestatorului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenŃia de denunŃare a prezentului contract. La data expirării unui termen 
de 30 de zile de la recepŃionarea solicitării achizitorului de denunŃare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu 
răspunde, contractul se consideră denunŃat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În 
acest caz, prestatorul  are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunŃării unilaterale a contractului în condiŃiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul 
judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia. 
 
15.3. Rezilierea din motive ce Ńin de executarea  contractului 
15.3.1. DificultăŃi în prestarea serviciilor 
15.3.1.1.În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, prestatorul întâmpină dificultăŃi tehnice deosebite, pentru a căror 
rezolvare sunt necesare alte metode şi soluŃii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul 
poate rezilia contractul din proprie iniŃiativă sau după caz, la cererea prestatorului. 
15.3.1.2. Pentru neîndeplinirea repetata a obligaŃiilor contractuale. 
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15.3.2. Întârzierea ordinului de începere a contractului 
15.3.2.1. Dacă rezilierea contractului s-a pronunŃat  ca urmare a cererii prestatorului în aplicarea prevederilor pct. 12.1.1, acesta 
din urmă va beneficia de compensarea cheltuielilor ocazionate de eventuale investiŃii strict necesare efectuate în scopul 
executării contractului de prestări servicii. 
 

15.3.3. Încetarea executării prestaŃiilor  
15.3.3.1.În cazul în care încetarea executării contractului s-a produs ca urmare a clauzei 13, achizitorul va notifica prestatorului, 
rezilierea contractului. 
15.3.3.2.Rezilierea în condiŃiile mai sus menŃionate, nu creează prestatorului dreptul la eventuale compensaŃii. 
15.3.3.3.Contractul de servicii va înceta de drept, fara nici o formalitate prealabila, fara nici o notificarea si fara interventia 
instantelor jduecatoresti,  dacă în termen _____ zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere, prestatorul nu a 
demarat prestarea serviciilor în cauză.  
15.3.3.4 Contractul de finantare a fost reziliat de catre finantator – AM POSDRU. 
 
15.4. Rezilierea contractului din vina prestatorului 
 
15.4.1. Achizitorul poate rezilia prezentul contract  cu efecte depline (de jure) după acordarea unei notificari  de _____ zile 
Prestatorului, fără nici o alta formalitate, fara nici o notificare şi fără intervenŃia vreunei autorităŃi sau instanŃe de judecată, în 
cazurile mai sus mentionate precum si in oricare dintre situaŃiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
15.4.1.1. prestatorul nu execută serviciile prevăzute în prezentul contract cu respectarea reglementărilor referitoare la condiŃiile 
de muncă şi de protecŃie a mediului înconjurător; 
15.4.1.2. prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile în condiŃiile şi perioadele stabilite în prezentul contract; 
15.4.1.3. prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către Achizitorul care îi solicită 
remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaŃiilor care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la 
timp a serviciilor din prezentul contract; 
15.4.1.4. prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziŃii sau instrucŃiuni emise de către Achizitor; 
15.4.1.5. prestatorul declară, independent de cazurile prevăzute la pct.16.1.1, că nu-şi poate îndeplini obligaŃiile contractuale; 
15.4.1.6. după semnarea prezentului contract, prestatorul a fost condamnat pentru o infracŃiune în legătură cu activitatile 
prestate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
15.4.1.7. după semnarea prezentului contract, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul procedurii de atribuire 
a contractului, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea ; 
15.4.1.8. împotriva prestatorului a fost pronunŃată o hotărâre judecatoreasca cu privire la fraudă, corupŃie, implicarea într-o 
organizaŃie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 
15.4.1.9. prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizaŃională care implică o schimbare 
cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepŃia situaŃiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiŃional la prezentul contract; 
15.4.1.10. prestatorul nu furnizează garanŃiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanŃia sau asigurarea nu 
este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 
15.4.1.11. valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract de servicii este grav compromisă ca urmare a 
întârzierii prestaŃiilor din vina prestatorului; 
15.4.2. Cu excepŃia situaŃiilor prevăzute la pct. 16.4.1.8., 16.4.1.9., 16.4.1.10. achizitorul va înştiinŃa prestatorul în legătură cu 
motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancŃiunile prevăzute.  
15.4.3. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acŃiona prestatorul, civil sau 
penal . 
 
Articol 16. ForŃa majoră 
16.1. ForŃa majoră se constată de o autoritate competentă. 
16.2. ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada 
în care aceasta acŃionează. 
16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
16.4.  Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
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16.5 Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul 
să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
16.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaŃiilor din contractul de servicii de către oricare din părŃi situaŃia în care executarea 
obligaŃiilor este împiedicată de împrejurări de forŃă majoră care apar după data semnării acestuia de către părŃi. 
16.7 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităŃi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, 
întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaŃiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forŃă majoră. 
În mod similar. Achizitorul nu va datora penalităŃi pentru plăŃile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către 
Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaŃiilor sale este 
rezultatul forŃei majore. 
16.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forŃă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaŃiilor sale, va 
notifica imediat celeilalte părŃi cu privire la natura, durata estimată şi efectul probabil al împrejurării de forŃă majoră. În lipsa unor 
instrucŃiuni scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua îndeplinirea obligaŃiilor sale în baza prezentului contract în 
măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea 
obligaŃiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forŃă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât în urma instrucŃiunilor în acest sens ale achizitorului. 
 
Articol 17. Comunicări 
17.1 În accepŃiunea părŃilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va 
fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, prin posta, telex, fax sau e-mail.  
17.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire 
şi se consideră primită de destinatar la data menŃionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
17.3 Dacă notificarea se trimite prin telex, fax sau e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 
17.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părŃi, dacă nu sunt comunicate, prin intermediul uneia din 
modalităŃile prevăzute la punctele precedente. 
 
Articol 18. Alte clauze 

18.1. PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin 
act adiŃional, cu excepŃia clauzei de la art. 5 din prezentul contract. 
18.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizează în baza unei notificări care se comunică părŃii în cel mult 
______ zile de la data apariŃiei care impune modificarea. 
18.3. Nici o solicitare de prelungire a perioadei de execuŃie nu poate fi transmisă după expirarea perioadei de execuŃie a 
prestaŃiilor. 
18.4. Nu sunt acceptate modificări ale clauzelor care duc la scăderea calităŃii prestării serviciilor astfel cum au fost prevăzute în 
oferta tehnică şi caietul de sarcini. 
18.5. Titlurile şi subtitlurile prezentului contract nu vor afecta în nici un fel interpretarea prezentului contract. 
 
Articol 19. SoluŃionarea litigiilor 
19.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract. 
19.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o 
divergenŃă contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluŃionată de către instanŃele judecătoreşti 
competente din Timisoara.   
Articol 20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
Articol 21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 
PărŃile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.    

 
 
    ACHIZITOR,                                                                              PRESTATOR, 


