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Contract de servicii 

 
1.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 prestări de servicii, între 
 
Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul in Constanta, str. Mircea cel Batran, nr.104, telefon 0241-
664740, fax 0241-617260, cod fiscal 2747321, cont RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria 
Constanta, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR în calitate de achizitor, pe de o 
parte 
și 
S.C. INTERSAT S.R.L., cu sediul în Constanta, str. Ion Ratiu, nr. 33, telefon/fax: 0723 897 972,  0241/48 00 01, 
număr de înmatriculare J13/4682/1993, cod unic de înregistrare 4785178, cont trezorerie 
RO48TREZ2315069XXX002965, deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin Administrator,                      
dl. Gheorghita CHIVU în calitate prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile 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, pentru serviciile efectiv acceptate ca 
fiind corespunzătoare de către Achizitor; 
d) servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului 
contract; 
e) forţa 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, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. 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; 
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 

     g) act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.  
     h) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din 

părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a 
obligațiilor din contract. 

 
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 în mod 
diferit. 
3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie 
având personalitate juridică. 
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de productie si difuzare in mediul online de materiale 
educationale in scop didactic, conform propunere tehnico-financiara și cerințe Documentație de atribuire 
anunt de publicitate nr. ADV1145223/07.05.2020. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de 
59.400 lei (4.950,00 lei/lună), la care se adaugă TVA. 
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6. Durata contractului 
6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile pe perioada de 1 an de la 01.06.2020-31.05.2021. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Oferta tehnică şi Oferta financiară, inclusiv clarificarile la acestea; 
c) Detaliul achizitiei directe din SEAP; 
c) Alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului 
7.2 Orice  contradicţie  ivită  între  documentele  contractului  se  va  rezolva  în  ordinea  de  prioritate stabilită 
la pct. 7.1.  Dacă  există  neconcordanțe  între  Oferta  tehnică  și  termenii  și  condițiile  Caietului  de  sarcini, 
termenii și condițiile Caietului de sarcini au prioritate asupra Ofertei tehnice, cu excepția cazului în care 
specificațiile tehnice din Oferta tehnică sunt superioare celor solicitate prin Caietul de sarcini, caz în care vor 
prevala prevederile din Oferta tehnică referitoare la specificațiile tehnice. 
 
8. Obligaţiile Prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să emită Raport lunar de prestare.  
8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la prețurile, în cantitățile, la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în ofertă (propunerea tehnică și financiară). 
8.3. Prestatorul va asigura gratuit suport tehnic pe toata durata contractului. 
8.4. Prestatorul va asigura, la cererea achizitorului, modificări/adăugări funcționale. 
8.5. Prestatorul se obligă și garantează:   
a) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi 
orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 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.   
b) să execute serviciile ce formează obiectul prezentului contract în termenii conveniti. Totodată prestatorul 
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului.  
c) să informeze periodic achizitorul despre modul de prestare a serviciilor, comunicându-i acestuia orice 
informație de interes, precum și orice documente justificative în legătură cu prestarea serviciilor ce formează 
obiect al prezentului contract.  
d) să înregistreze toate sesizările achizitorului și să ia imediat toate măsurile ce se impun, comunicându-le în 
scris achizitorului; 
e) să remedieze integral în termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea sesizărilor, deficiențele constatate 
de achizitor; 
f) să-și îndeplinească obligațiilor asumate cu bună credință și diligența unui profesionist și să asigure servicii 
sigure, permanente și continue pe întreaga durată de derulare a prezentului contract. 
8.6. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite( după 
caz) pentru sau în legatură cu serviciile prestate; 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente. 
 
9. Obligaţiile achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să depună toate eforturile pentru asigurarea unei colaborări eficiente cu prestatorul. 
9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze  serviciile prestate, lunar si ori de cate ori este necesar. 
9.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lunar catre prestator, in luna urmatoare celei in care au fost 
prestate serviciile, în maxim 30 zile, în baza facturii înregistrate la achizitor si a Raportului lunar in care sa fie 
mentionate serviciile de productie si difuzare prestate in luna respectiva,.  
9.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul 
are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
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10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă 
cu 0,05% din preţul lunar al contractului, pentru fiecare zi de întârziere. 
10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.3. 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. 
 
11.  Codul de conduită 
11.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor 
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să 
facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, 
precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.  
11.2. În cazul în care Prestatorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să 
dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de 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 niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza contractului. 
11.3. Plăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din 
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în 
legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract. 
11.4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului. 
11.5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 
precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris 
prealabil al achizitorului, prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea 
şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie 
confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare 
la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
Totodată, prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate 
sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.  
 
12. Conflictul de interese 
12.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului.  
12.2. 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 
el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de 
interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al 
personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o 
astfel de situaţie.  
12.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 
Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin 
drept şi cu efect imediat a contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 
12.4.  Prestatorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a 
angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 
contractului de achiziţie publică, 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 ai Prestatorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/ prestatorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe 
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parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori 
rezilierii de drept a contractului respectiv.  
 
13. Caracterul confidențial al contractului 
13.1. Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină 
orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar 
în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract 
13.2. Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, părțile se angajează să depună toate 
diligențele pentru păstrarea confidențialității 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) 
13.3.  Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent 
dacă: 
(a) Informația a fost dezvăluită 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. 
13.4. Prestatorul va avea în vedere ca toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte materiale pe 
care acesta le va elabora sunt considerate confidenţiale, dacă Achizitorul nu dispune altfel. Livrabilele 
contractului sau orice alt material redactat de către Prestator reprezintă proprietatea exclusivă a Achizitorului 
şi nu pot fi date publicităţii, decât după primirea acordului scris al acesteia. 
13.5. În privinţa relaţiilor cu media, Prestatorul nu este autorizat să facă declaraţii, să susţină interviuri, să 
răspundă unor întrebări şi să comunice, prin oricare dintre mijloacele utilizate de/în media, informaţii în 
legătură cu analizele, datele şi documentele pe care acesta le va obţine şi prelucra în cursul derulării 
prezentului contract, fără a avea acordul scris prealabil al Achizitorului.   
Prestatorul va informa imediat Achizitorul privitor la orice contact cu/solicitat de media în legătură cu acest 
contract. 
 
14. Amendamente  
14.1. 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. 
 
15. Cesiunea  
15.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
15.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
16. Forţa majoră 
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3. 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. 
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 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. 
 
17. Soluţionarea litigiilor 



 

Page 5 of 5 
 

17.1. 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.  
17.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecatoreşti din România.  
 
18. Protejarea datelor cu caracter personal 
18.1. 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. 
18.2. 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.  
18.3. 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. 
18.4. 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. 
 
19. Comunicări 
19.1. (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. 
19.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contrat se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                           ACHIZITOR                    PRESTATOR      
      Universitatea Maritimă din Constanţa                                                   SC INTERSAT SRL 
                              Rector,                                                                                      Administrator, 
      Prof.univ.dr.ing. Violeta Vali CIUCUR                                                       Gheorghita CHIVU                            

 
 
        p. Director General Administrativ, 
                       Ec. Elena GHIŢĂ 

   
           Contabil Şef,                                                        

                 Ec. Mariana ROTARIU                                              
 

   Responsabili derulare contract,  
Prof. univ. dr.ing. Eliodor-Mihail CONSTANTINESCU 
 
 
       Con.univ.dr.ing. Gabriel-Margarit RAICU 


