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Contract  de servicii 
nr. 827 data 10.02.2020 

 
Preambul 

În temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art. 43-46 din 
Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare servicii, între 

 
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA cu sediul în mun. Constanţa, Str. Mircea cel Batrân, nr.104, 
telefon 0241/664.740, fax 0241/617.260, cod fiscal 2747321, cont  RO62TREZ23F650601200130X deschis la 
Trezoreria Constanța, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT,  în calitate de achizitor 
(beneficiar), pe de o parte  
şi  
SC ELVETIC SRL sediul în România, Iași, Calea Chișinăului, nr. 17, et. 4, cam. 408, tel. 0740860511, fax. 0374 099 
999, email office@elvetic.ro , web www.elvetic.ro , număr de înregistrare la Registrul Comerțului 
J22/953/2015, CUI RO34577675, cont bancar RO12TREZ4065069XXX021669 deschis la Trezoreria Municipiului 
Iași, reprezentată prin dl. Dumitru Botan având funcția de Administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă 
parte 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 
diferit. 
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
4. Obiectul Contractului. 
4.1. Prestatorul se obligă să execute Servicii de consultanţă specializate pentru întocmirea documentaţiei de 
atribuire şi derularea procedurii simplificate online pentru atribuirea contractului de "Lucrari de executie 
constructii si instalatii, furnizare si montare utilaje, echipamente tehnologice si functionale, utilitati, 
organizare de santier, amenajari pentru protectia mediului” pentru investitia “Extindere, reabilitare, 
modernizare si echipare infrastructura educationala universitara corp B – Baza Nautica (Sediu Lac Mamaia) str. 
Cuartului, nr. 2, Constanta”, finanţat prin P.O.R./2017/10/10.1/10.3/7 regiuni si P.O.R./2017/10/10.1 /10.3 
Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele 
economice competitive. 
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4.1.1.  Serviciile de consultanță constă în elaborarea documentelor/documentațiilor necesare parcurgerii 
etapelor procesului de achiziție publică, respectiv planificarea/pregătirea procesului de achiziție, 
organizarea/aplicarea procedurii de atribuire și soluționarea contestațiilor (art.2, alin.(6) din HG 395/2016).  
 
4.2. Serviciile ce formează obiectul prezentului Contract vor fi executate în mai multe etape, după cum 
urmează: 
 
4.2.1. Etapa I presupune ELABORAREA documentaţiei de achizitie publica de lucrari, care face obiectul 
prezentului contract și publicarea anuntului de participare simplificat in SEAP.  
Toate documentele corespunzătoare acestei etape vor fi semnate de prestator în calitate de expert extern 
elaborator cooptat și vor fi predate pe baza de Proces verbal de predare-primire întocmit de prestator. 
4.2.1.1. În această etapă, serviciile Prestatorului vor include, fără a se limita la următoarele activități: 
- va elabora Strategia de contractare, Cererea pentru introducerea procedurii în programul de verificare ex-
ante al ANAP, Documentația de atribuire cu respectarea legislației în domeniu (Legea 98/2018, HG 395/2016, 
instrucțiuni și notificări ANAP, ghidul de achiziții publice  de pe site-ul ANAP, Ghidul POR AXA 10.3, Lista de 
verificare pentru contractele de servicii intelectuale, etc.) și le va preda beneficiarului semnate, pe baza de 
Proces verbal de predare-primire întocmit de prestator. Prestatorul va transmite în SEAP documentele, 
conform prevederilor legale în vigoare; 
-  va elabora, în termen, măsuri de remediere a abaterilor constatate de verificatorii ex-ante ANAP, în vederea 
obținerii avizului conform necondiționat pentru documentația din SEAP, daca anterior s-a obținut un aviz 
conform condiționat; 
-  va elabora pentru publicare în SEAP anunțul de participare simplificat; 
- va presta în bune condiții și conform prevederilor legale toate activitățile cu privire la obiectul contractului, ce 
pot apărea pe parcursul derulării acestei etape. 
4.2.1.2 - Documentația de atribuire, întocmită în Etapa I, trebuie să conțină în mod obligatoriu: 
-   Caietul de sarcini pentru derularea licitatiei de lucrari pentru investitia “Extindere, reabilitare, modernizare și 
echipare infrastructură educațională universitară Corp B - Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, 
Constanța”, al cărui conținut să fie structurat în corelare cu specificul contractului de lucrari. Beneficiarul va 
pune la dispoziția executantului proiectul pentru investitie;  
-   Caietul de sarcini, cuprinzând criteriul/criteriile de atribuire, factorii de evaluare și metoda de punctare, 
aspectele care trebuie avute în vedere în situația utilizării graficului de execuție drept cerință aferentă modului 
de întocmire a propunerii tehnice pentru contractele de lucrari, etc.; 
-    Formularele pentru depunerea ofertei; 
-   Contractul de lucrari, care să acopere toate aspectele legale corespunzatoare unei achizitii de asemenea 
complexitate (obiect, obligațiile părților contractante, detaliere capitole conditii / clauze privind modificările 
contractului de achiziţie publică şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale; 
conditii / clauze privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică prin revizuire sau/si actualizare;  
-    Anexa GDPR la contract (dacă clauzele nu sunt introduse în contractul de lucrari); 
-    Instrucțiuni către ofertanți; 
-    alte documente necesare sau solicitate de achizitor sau verificatorii ex-ante ANAP. 
 
4.2.2. Etapa II  
4.2.2.1. În această etapă, serviciile Prestatorului vor include, fără a se limita la următoarele activități: 
- va intocmi, va semna în calitate de expert extern elaborator cooptat și va comunica 
Beneficiarului/Achizitorului, în termen legal, răspunsul la solicitarile de clarificari primite de la posibili 
ofertanti, cu privire la documentația de atribuire, cu concursul proiectantului pentru aspectele tehnice, după 
obținerea avizului conform necondiționat din partea ANAP; 
- în cazul unei contestații la documentația de atribuire, va întreprinde în termenele legale, (Legea 101/2016) 
toate demersurile necesare susținerii apărării Achizitorului – autoritate contractantă și solutionării contestației 
de catre CNSC și/sau instanța de judecata (Punct de vedere, orice alt document conform cu prevederile legale); 
-  va adopta, în termen, măsuri de remediere a abaterilor constatate de verificatorii ex-ante ANAP, în vederea 
obținerii avizului conform necondiționat pentru perioada cuprinsă între publicarea anunțului și termenul limită 
de depunere în SEAP a ofertelor, daca anterior s-a obținut un aviz conform condiționat; 
-  va adopta, în termen, măsuri de remediere conform decizii CNSC, dacă este cazul; 
-  va asigura consiliere in publicarea în SEAP Declarația de participare la procedură; 
- va presta în bune condiții și conform prevederilor legale toate activitățile cu privire la obiectul contractului, ce 
pot apărea pe parcursul derulării acestei Etape. 
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Toate documentele corespunzătoare acestei etape vor fi semnate de prestator în calitate de expert extern 
elaborator cooptat și vor fi predate pe baza de Proces verbal de predare-primire întocmit de prestator. 
  
4.2.3. Etapa III se va încheia odată cu finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor si de stabilire a 
clasamentului. 
4.2.3.1. Prestatorul, prin expertul extern elaborator cooptat , va face parte din comisia de evaluare a 
ofertelor, având calitatea de membru fără drept de vot în comisia de evaluare  
4.2.3.2. În această etapă, serviciile Prestatorului vor include, fără a se limita la următoarele activități: 
- va elabora rapoarte de specialitate pe fiecare etapă (EVALUARE DUAE, EVALUARE TEHNICĂ, EVALUARE 
FINANCIARĂ, ÎNDEPLINIRE DUAE)  
-  va adopta, în termen, măsuri de remediere a abaterilor constatate de verificatorii ex-ante ANAP, în vederea 
obținerii avizului conform necondiționat pentru perioada cuprinsă între termenul limită de depunere în SEAP a 
ofertelor și publicarea în SEAP a Raportului procedurii și Comunicărilor finale, daca anterior s-a obținut un aviz 
conform condiționat; 
-  va pune la dispozitia comisiei de evaluare Procesele verbale  de evaluare  (Anexa 1, Anexa 3 și Anexa 4 din 
Ordinul ANAP nr. 1581/05.10.2018) și va evalua în SEAP fiecare ofertant, pe faze. 
- va intocmi si publica în SEAP, după obținerea avizului conform condiționat din partea ANAP, Raportul  
procedurii  și Comunicările finale. 
-  va presta în bune condiții și conform prevederilor legale toate activitățile cu privire la obiectul contractului, 
ce pot apărea pe parcursul derulării acestei Etape. 
 
Toate documentele corespunzătoare acestei etape vor fi semnate de prestator în calitate de expert extern 
elaborator cooptat și vor fi predate pe baza de Proces verbal de predare-primire întocmit de prestator. 
 
4.2.4. Etapa IV se va încheia odată cu finalizarea procedurii, dupa publicarea anuntului de atribuire și 
obținerea avizării, de către ADR Sud – Est, a dosarului achiziției. 
4.2.4.1. În această etapă, serviciile Prestatorului vor include, fără a se limita la următoarele activități: 
- în cazul unei/unor contestații la rezultatul procedurii, va întreprinde în termenele legale, (Legea 101/2016) 
toate demersurile necesare susținerii apărării Achizitorului – autoritate contractantă și solutionării 
contestației/contestațiilor de catre CNSC și/sau instanța de judecata (Punct de vedere, orice alt document 
conform cu prevederile legale); 
- va întreprinde toate demersurile și va întocmi toată documentația necesară obținerii avizului ADR Sud – Est 
cu privire la dosarul achiziției pentru atribuirea contractului avand ca obiect "Lucrari de executie constructii si 
instalatii, furnizare si montare utilaje, echipamente tehnologice si functionale, utilitati, organizare de santier, 
amenajari pentru protectia mediului” pentru investitia “Extindere, reabilitare, modernizare si echipare 
infrastructura educationala universitara corp B – Baza Nautica (Sediu Lac Mamaia) str. Cuartului, nr. 2, 
Constanta”; va remedia/va corecta toate erorile/neconformitățile constatate pe parcursul procedurii de 
avizare a dosarului achiziției, de către ADR Sud – Est, obligația fiind socotită îndeplinită doar la momentul 
obținerii avizului ADR Sud – Est cu privire la dosarul achiziției; va formula răspunsurile la solicitările/cererile 
adresate de ADR Sud - Est; 
- va presta în bune condiții și conform prevederilor legale toate activitățile cu privire la obiectul contractului, ce 
pot apărea pe parcursul derulării acestei Etape. 
Toate documentele corespunzătoare acestei etape vor fi semnate de prestator în calitate de expert extern 
elaborator cooptat și vor fi predate pe baza de Proces verbal de predare-primire întocmit de prestator. 
 
5. Preţul contractului si modalitati de plata. 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea completă, de calitate și conformă a contractului, plătibil prestatorului 
de catre achizitor, este de 45.000 lei, la care se adaugă TVA conform legislatiei in vigoare. 
5.2 -  Nu se acceptă plăți în avans 
5.3 -  Preţul contractului se va plăti în două tranșe, astfel: 
5.3.1 -  30 % din prețul contractului în termen de maxim 30 zile calculate de la data publicării în SICAP a 
anunțului. Plata prețului se va efectua în baza facturii emise de Prestator și a Procesului verbal de conformitate 
prestări servicii, în cuprinsul cărui vor fi specificate și detaliate serviciile prestate, cu asumarea de către 
prestator a  respectării tuturor reglementărilor legislative în domeniu, în vigoare. 
5.3.2 -  70 % din prețul contractului în termen de maxim 30 zile calculate de la data avizării, de către A.D.R. Sud 
– Est, a dosarului achiziției pentru atribuirea contractului de "Lucrari de executie constructii si instalatii, 
furnizare si montare utilaje, echipamente tehnologice si functionale, utilitati, organizare de santier, amenajari 
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pentru protectia mediului” pentru investitia “Extindere, reabilitare, modernizare si echipare infrastructura 
educationala universitara corp B – Baza Nautica (Sediu Lac Mamaia) str. Cuartului, nr. 2, Constanta”. Plata 
prețului se va efectua în baza facturii emise de Prestator și a Procesului verbal de conformitate prestări servicii, 
în cuprinsul cărui vor fi specificate și detaliate serviciile prestate, cu asumarea de către prestator a  respectării 
tuturor reglementărilor legislative în domeniu, în vigoare.  
5.4 - (1) Pretul contractului include toate cheltuielile directe si indirecte si toate cheltuielile generate de orice 
alta categorie de activitati, servicii, aprobari necesare, etc folosite pentru prestarea serviciului, alte cheltuieli 
conexe serviciului, necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate si conforme. 
5.5 - Preţul este ferm în lei şi nu poate fi modificat sau ajustat pe intreaga perioada de derulare a contract. 
 
6. Durata contractului 
6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării contractului de către ambele părți. 
6.2 - Prezentul Contract îşi încetează efectele după avizarea contractului de catre Organismul Intermediar 
pentru contractul de "Lucrări de execuție construcții și instalații, furnizare și montare utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale, utilități, organizare de șantier, amenajări pentru protecția mediului” pentru 
investiția “Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructura educațională universitară corp B – Baza 
Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului, nr. 2, Constanța”. 
 
7. Executarea contractului  
7.1  -  Executarea contractului începe dupa semnarea contractului de către ambele părți, la data specificata in 
Ordinul de incepere a prestarii serviciilor, ce va fi emis de achizitor cu minim 15 zile lucratoare inainte de data 
ce va fi comunicata prestatorului pentru publicarea documentatiei de atribuire in SEAP. 
7.2 - Executarea intregului contract se va face in termenele legale mentionate in legislatia aplicabila obiectului 
contractului. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
- Detaliul achiziției din SEAP numarul DA24965876; 
- Graficul (estimat) de îndeplinire a contractului, pe etape;  
- Alte anexe sau Acte adiționale la Contract (dacă se vor încheia). 
 
9. Caracterul confidențial al contractului 
9.1 - Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele parti contractante au obligaţia de 
a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealalta parte le precizează ca fiind confidenţiale, în 
măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale partii. 
 
10.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
10.1 – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în 
documentele ofertei anexă la contract. 
(2) Prestatorul se obliga să presteze serviciile la standardele si performanţele specificate de prevederile legale 
si stabilite prin prezentul contract si garanteză calitatea acestora prin raspundere directa fata de achizitor si 
autoritati, in conformitate cu actele normative in vigoare. 
10.2 – Prestatorul se obligă să respecte legislaţia în vigoare cu privire la derularea procedurilor de achiziţie 
publică pentru proiectele finanţate prin P.O.R., P.O.R/2017/10/10.1/10.3/7regiuni  si P.O.R./2017/10/10.1 
/10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele 
economice competitive. 
10.3 – (1) Prestatorul are obligaţia să aducă la cunoștință achizitorului orice modificare intervenită asupra 
documentaţiei întocmite.  
(2) Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs 
solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fara 
a se limita, la obligatia ce ii revine de a răspunde la solicitările de clarificare, instructiunile, notificarile sau orice 
alte cereri ale achizitorului. 
10.4 – Prestatorul va consilia beneficarul in  gestionarea contului de SEAP al achizitorului pentru procedurile ce 
privesc prestarea serviciilor din prezentul contract.  
10.5 – (1) Prestatorul are obligaţia să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract într-o colaborare 
permanentă cu persoanele împuternicite de achizitor pentru verificarea respectării parcurgerii etapelor 
prestării serviciilor în conformitate cu prevederile art 4.2. 
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(2) Prestatorul are obligația de a reface pe cheltuiala sa, in maxim 5 zile lucrătoare, neconformitățile sau 
neconcordantele constatate de ANAP sau ADR Sud - Est, pentru rapoartele de specialitate si pentru modelele 
de procese verbale de evaluare. In situația in care prestatorul nu respecta termenul de remediere stabilit in 
condițiile anterior arătate, prevederile art. 12.1 din prezentul Contract se aplica in mod corespunzător.  
10.6 – (1) Prestatorul are obligaţia de a presta si finaliza serviciile care fac obiectul prezentului contract, cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
aplicabilă obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu solicitările autorității 
contractante, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract. In cazul în care, pe parcursul 
îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu 
corespund cerintelor solicitate de autoritatea contractantă, prevaleaza prevederile solicitărilor autorității 
contractante. 
10.7 – (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea tuturor serviciilor în conformitate cu oferta 
prezentata si cu respectarea termenelor impuse de finantatorul proiectului. 
 
11.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
11.1 Achizitorul se obliga sa furnizeze prestatorului urmatoarele documente: 
- Proiectul investitiei – întocmit de SC EUROPROIECT SRL; 
- contractul de finantare nerambursabila impreuna cu anexele sale; 
- documente justificative;  
- orice alte documente necesare realizarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 
11.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13 serviciile prestate în termenul convenit. 
11.3 - Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul și condițiile convenite potrivit art. 5 
din Contract. 
11.4. - Achizitorul are obligaţia transmiterii spre avizare catre A.D.R. Sud Est a dosarului achizitiei intocmit de 
prestator şi înaintat achizitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract. 
11.5 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului în termen de max 5 zile de la solicitare 
informatiile legate de contractul de finantare și proiectul aprobat pentru “Extindere, reabilitare, modernizare si 
echipare infrastructura educationala universitara corp B – Baza Nautica (Sediu Lac Mamaia) str. Cuartului, nr. 
2, Constanta”, precum și orice alte documentații și informaţii pe care acesta din urma le consideră necesare 
îndeplinirii contractului 
11.6 - Achizitorul pune la dispoziția Prestatorului, îl împuternicește și îi dă acestuia dreptul de a folosi 
certificatul digital pentru SEAP precum și contul aferent SEAP pentru buna desfășurare a activităților 
contractului. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca la termen obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, de drept, din preţul contractului, ca 
penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.02 %  din preţul contractului, pentru fiecare zi de 
intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia 
instantelor de judecata. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează factura până la termenul stabilit prin prezentul contract, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.02 % din plata 
neefectuată pentru fiecare zi de intarziere, pâna la indeplinirea efectiva a obligatiei. 
12.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și 
repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-
interese. 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 – (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu solicitarea adresata in termen in de maxim 5 zile de la predare. 
(2) - În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-
se şi termenele pentru remediere. In situatia in care prestatorul nu respecta termenul de remediere stabilit in 
conditiile anterior aratate, prevederile art. 12.1 din prezentul Contract se aplica in mod corespunzator După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va 
efectua recepţia. 
13.2 – Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
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13.3 – Predarea documentelor întocmite și semnate se va face numai pe bază de procese verbale de predare-
primire, întocmite pe parcursul derularii fiecarei etape a Contractului, dupa caz, până la finalizarea contractului 
in conformitate cu prevederile art 6.2. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnări contractului de către 
ambele părți si cu respectarea graficului estimat de derulare a achizitiilor, care va fi actualizat funcție de 
situațiile semnalate achizitorului de către prestator. 
14.2 -  (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită conform solicitarii, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului 

de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de prestare asumată prin 
Graficul de îndeplinire a contractului se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 
15. Amendamente 
15.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea 
pretului, care este interzisa in orice circumstante, in acord cu prevederile art. 5.5 și art.16.2 din prezentul 
Contract. 
 
16. Ajustarea pretului contractului. 
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in oferta, anexa 
la prezentul contract. 
16.2 - Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat sau ajustat pe toata durata contractului. 
 
17. Cesiunea  
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract. 
 
18. Rezilierea contractului 
18.1 - (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, 
având o pondere semnificativă în Contract sau care fac imposibilă executarea Contractului, iar pentru 
rezolvarea acestor dificultăți sunt necesare alte metode şi soluţii decât cele propuse și asumate prin Ofertă, 
Achizitorul poate rezilia de plin drept Contractul, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței 
de judecată. 
(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a presta contractul de servicii din motive similare forţei 
majore, contractul va fi  reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de 
judecată. 
18.2. Prezentul Contract inceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile 
prestatorului/ beneficiarului fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 
instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în perioada de timp stabilita în contract; 
b) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contract sau subcontractează 

fără a avea acordul prealabil al achizitorului; 
c) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu 

exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
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d) împotriva presatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 
intereselor financiare ale CE; 

e) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract; 
18.3. (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, oricând, pe parcursul 
executării acestuia, sens în care va transmite Prestatorului o notificare, comunicată în termen de 5 zile anterior 
datei de la care încetează Contractul. De la data comunicării notificării, emise în condițiile anterior menționate, 
contractul încetează de plin drept, fără nicio altă formalitate și fără intefvenția instanței de judecată”. 
(2) În cazul prevăzut la  alin (1) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din prezentul Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia. 
 
19. Forţa majoră 
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4 – (1) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
(2) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 3 zile de la încetare. 
19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
20.2 – Dacă soluționarea pe cale amiabilă a disputelor un este posibilă, oricare dintre părți poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de catre instantele 
judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul achizitorului. 
 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
22. Comunicări 
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
24. Clauza privind protectia datelor personale 
24.1 - Partile convin sa partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile 
Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in 
scopul derularii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale dintre parti. Categoriile de persoane avute in 
vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in derularea relatiei comerciale/contractuale de la ambele 
parti sau de la terte persoane implicate in derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de 
contact: nume/denumire, domiciliu/sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/administratorului, 
e-mail, numar de telefon sau alte detalii necesare comunicarii si derularii relatiei contractuale. Nu vor fi 
transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decat daca acestea sunt 
solicitate in baza unui temei legal. 
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24.2 - Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeana privind 
protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectueaza alte transferuri de 
date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care se detine aceasta obligatie prin lege.  
24.3 - In conformitate cu prevederile GDPR, Partile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu 
privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica 
Autoritatea competenta de supraveghere a prelucrarii datelor, precum si dreptul de a solicita stergerea sau 
restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a 
consimtamantului, daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial. 
24.4 - Prin semnarea prezentului contract, incluzand clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
partile isi manifesta in mod voluntar consimtamantul cu privire la prelucrarea si utilizarea acestor date in scop 
contractual si legal.. 
 
25. Legislatie aplicabila pentru derulare contractului 
25.1 - Legislatie aplicabila pentru derulare contractului, cu toate modificarile si actualizarile ulterioare: 
1. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
2. Hot 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 
3. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

4. OUG 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru 
de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii 

5. Hot. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 98/2017 

6. Instrucțiuni, notificări si bune practice in realizarea achizițiilor, liste de verificări pentru contractele de 
lucrări proiectare și execuție, si pentru contractele de servicii intelectuale, ghidul de achiziții publice 
publicate pe site-ul ANAP aferente acestui tip de achiziție publica. 

7. Ordinul ANAP nr. 1581/05.10.2018 - privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 
de servicii 

8. Ghidul POR AXA 10.3 
9. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
10. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
11. Alta legislație specifica obiectului contractului. 

Parţile au înteles să încheie azi 10.02.2020 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
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