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h). ofertă: documentație care cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară și orice formulare 
sau documente solicitate în documentația de atribuire ; 
i). propunere tehnică: document al ofertei elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini stabilite de 
autoritatea contractantă;  
j). propunere financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 
documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale; 
k). garanție pentru participare: depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanție acceptate de 
catre autoritatea contractantă, puse la dispoziția autorității contractante de către ofertant, înainte de 
deschiderea ofertei; 
l). fonduri publice: sume alocate instituției din bugetul de stat, din fonduri structurale sau rezultate din 
angajamente internationale ale Guvernului României ; 
m). căi de atac: contestațiile sau acțiunile în justiție împotriva unor acte sau decizii invocate ca 
nelegale și prin care se solicită suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau 
anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă; 
n). zi : zi calendaristică  

 
Capitolul 3 
Procedura 

 
Art.4 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica o selecție internă de oferte, respectiv procedura 
prin care solicită oferte de preț, iar orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta. 
Aceasta procedură presupune: 
a) publicarea, într-un mijloc de informare (ex.: site-ul propriu) a anunțului privind organizarea 

procedurii de achizitie, pentru achiziția publică de servicii; 
b) publicarea pe site-ul propriu, a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de 

servicii, care va cuprinde: invitația de participare, caietul de sarcini, modele de formulare, model – 
propunere de contract;  

c) posibilitatea descărcării de pe site-ul propriu al autorității contractante a documentației de atribuire 
de către operatorii economici interesați să depună oferte; 

d) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la întrebările formulate de către prestatorii interesaţi, în 
vederea clarificării unor elemente cuprinse în documentația de atribuire; 

e) primirea și înregistrarea pachetelor (coletelor) sigilate, care conțin ofertele și documentele 
însoțitoare; 

f) deschiderea ofertelor ce cuprind propunerile tehnice și economice; 
g) evaluarea ofertelor în funcție de criteriile stabilite în documentația de atribuire; 
h) stabilirea rezultatelor cererii de oferte : clasamentul final şi alocarea locurilor pe stațiuni; 
i) comunicarea către toți ofertanții a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achiziție 

publică; 
j) încheierea contractului de achiziție publică, dupa terminarea perioadei alocată contestațiilor; 
 

Capitolul 4 
Transparență și publicitate – Anunțul de participare 

Art. 5. 
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a publica pe site-ul propriu un anunt care cuprinde    

toată documentația de atribuire a contractelor de servicii, conținând în principal, dar fără a se 
limita la acestea, toate informațiile relevante pentru elaborarea ofertei tehnice si financiare, cum 
ar fu, dar fara a se limita la:  

- durata sau termenul limită de prestare a serviciilor; 
- cerințele minime de calificare, documente solicitate, caietul de sarcini, model de 

formulare și orice alte informații referitoare la modul de întocmire a ofertei; 
- criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică; 
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- nivelul minim – maximal al cantităților ce urmează a se achiziţiona; 
- data limită pentru depunerea ofertelor; 
- adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele; 
- data, ora și locul deschiderii ofertelor; 
- alte informații, dacă este cazul. 

 
Capitolul 5 

Data limita pentru depunerea ofertelor  
Art.6 
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare la selecția 
de oferte data limită pentru depunerea ofertelor.  
(2) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 7 zile de la data 
publicării anunțului de participare. 
Art.7 
Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită ca dată limită pentru depunerea 
ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua dată de depunere, în 
scris, pe site-ul propriu, cu cel putin 3 zile înainte de data limită stabilită inițial. 
 

Capitolul 6 
Participarea la selecția internă de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

Art.8 
Orice prestator care furnizeaza pachetul de servicii solicitat, aşa cum a fost definit la art.3, lit.c), are 
dreptul de a depune oferta, în condițiile prezentelor norme procedurale interne, la selecția internă de 
oferte și de a participa, printr-un reprezentat împuternicit, la sedința de deschidere a ofertelor depuse 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii. 
Art.9 
(1) Numărul de prestatori care au dreptul de a depune oferta, este nelimitat. 
(2) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau 
oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. 
 (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în 
care oferta comună este declarată câștigatoare și numai dacă o astfel de măsura reprezintă o condiție 
necesară pentru buna îndeplinire a contractului. 
(4) Candidatul nu are dreptul, în cadrul aceleiași selecții de oferte: 
    a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; 
    b) să depună candidatura/oferta individuală și o altă candidatură/ofertă comună; 
    c) să depună oferta individuală și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 
(5) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași selecții de oferte, dar numai în 
cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurența. 
(6) În sensul prevederilor alin. (5), prin întreprindere afiliată se întelege orice subiect de drept: 
    a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; 
sau 
    b) care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept; sau 
    c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt 
subiect de drept. 
 
Art.10 
Autoritatea contractantă are obligația de a face cunoscute prestatorilor toate informațiile referitoare la 
documentele pe care aceștia trebuie să le prezinte precum și orice alte modalități  care urmează să fie 
utilizate în scopul verificării eligibilității, înregistrării capacității tehnice și capacității economico-
financiare a acestora.  
 

 Capitolul 7 
Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico-financiară 
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Art.11 
Poate fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, respectiv nu este 
eligibil, orice ofertant care se află în oricare din urmatoarele situații: 
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sau activitățile 
sale comerciale sunt suspendate sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile prevăzute la lit.a); 
c) nu și-a îndeplinit obligațiile  de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a 
celorlalte contribuții sociale obligatorii asigurării sociale, sănătate somaj etc.; vor fi  considerați eligibili 
ofertanții care au aprobată eşalonarea datoriilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de 
stat; 
d) furnizeaza informații false în documentele prezentate;  
e) a comis o gravă greseală profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract 
de achiziție publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace 
probante în acest sens. 
 
Art.12 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, oricărui prestator, să prezinte documente 
edificatoare care sa dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu 
prevederile legale din România. 
 
Art.13 
Ofertantul are obligația de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă în documentația 
de atribuire, prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economico-financiară precum și de a 
permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităților sale materiale și a sistemului de 
asigurare a calității serviciilor. 

 
 
 

Capitolul 8 
Documentația de atribuire 

Conținutul documentației de atribuire 
Art.14 
Autoritatea contractantă are obligația de a asigura întocmirea documentației de atribuire, care trebuie 
să cuprindă cel putin: 
    a) invitația de participare care va cuprinde, fără a se limita la acestea, informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de 
contact, mijloace de comunicare, instrucțiuni privind data limită care trebuie respectate și formalități 
care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție internă de oferte, cerințele 
minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru 
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; 
    d) caietul de sarcini cuprinzând specificațiile și cerințele tehnice solicitate pentru prestarea 
serviciilor; 
    e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare; 
    f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei 
câstigătoare; 
    g) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
    h) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  
 
Art.15 
Autoritatea contractantă va publica pe site-ul propriu, în format electronic, întreaga documentație de 
atribuire . 

 
Art.16 
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 (1) Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice și orice informație sau cerințe 
necesare întocmirii de către ofertanți a propunerilor tehnice și calculării valorilor propunerilor 
financiare. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 
performanță. 
(2) La întocmirea caietului de sarcini se vor respecta prevederile art. 35 – 38 din O.U.G.34/2006 
privind Achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Capitolul 9 
Dreptul de a solicita clarificări 

Art.17 
(1) Orice prestator, care a obținut, în condițiile prezentelor norme procedurale interne, un exemplar din 
documentația de atribuire, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în 
aceasta. 
(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de 
solicitări, din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel putin 3 zile înainte 
de data limită pentru depunerea ofertelor. 
 (3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel 
puțin 2 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
(4) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând 
astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (3), aceasta din 
urmă are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada 
necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 
operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
(5) Autoritatea contractantă are obligația de a publica conținutul răspunsului pe site-ul propriu, fără a 
dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
Art.18 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, în vederea clarificării, 
documentația de atribuire. 
(2) Orice astfel de completare trebuie publicată de către autoritatea contractantă pe site-ul propriu, 
dacă acest fapt nu afectează participarea la procedeul de selecție internă de oferte. 

 
Capitolul 10 

Elaborarea, prezentarea și evaluarea ofertei 
Art.19 
(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de 
atribuire.  
(2) Propunerea tehnică se elaborează  în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini în asa 
fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării tehnice. 
(3) Propunerea financiară se elaborează în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor 
necesare evaluării financiare.  
 
Art.20 
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare  
pagină, pe proprie răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de 
acesta.  
 
Art.21 
(1) Prestatorul are obligația de a depune oferta în forma stabilită în documentaţia de atribuire, la 
adresa și până la data și ora limite pentru depunere, stabilite în invitaţia de participare și îsi asumă 
riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.  
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(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită de către 
aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, va fi declarată inacceptabilă și se 
returnează nedeschisă. 
 
Art.22 
(1) Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligația ca aceasta să nu se abată de la 
cerințele prevăzute în documentația de atribuire. 
 
Art.23 
Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei precum 
și asupra oricărei informații suplimentare solicitate ofertantului și a cărei dezvăluire ar putea să aducă 
atingere dreptului ofertantului de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 
 

Capitolul 11 
Modificarea, retragerea și valabilitatea ofertei 

 
Art.24 
Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 
pentru depunerea ofertei. 
 
 
Art.25 
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită pentru 
depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică și a pierderii garanției pentru participare, dacă aceasta a fost solicitată. 
 
 
Art.26 
(1) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; 
perioada de valabilitate a garanției pentru participare, dacă aceasta a fost solicitată, va fi cel puțin 
egală cu perioada de valabilitate a ofertei. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii 
perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare, dacă a fost 
solicitată, trebuie să fie prelungită în mod corespunzător. 
(3) Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este de acord sau nu cu 
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.  
(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că 
și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă dupa sine pierderea garanției pentru participare. 
 

Capitolul 12 
Comisia de evaluare 

Art.27 
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a constitui o comisie de evaluare care răspunde de 
următoarele activități:  
    a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însotesc oferta; 
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți, în cazul în care acestea au fost 
solicitate prin documentația de atribuire; 
    c) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care 
acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini; 
    d) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al încadrării în 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; 
    e) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării 
ofertelor respective în această categorie; 
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    f) stabilirea ofertelor admisibile; 
    g) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire, și 
stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare; 
    i) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a selecției interne de oferte; 
    j) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) 
din OUG 34/2006 privind Achiziţiile publice. 
 (2) Comisia de evaluare va fi formată din cel puțin trei membri cu pregătire profesională și experiența 
relevantă dintre care cel puțin un membru va fi desemnat din cadrul Serviciului Achiziții Publice al 
autorității contractante. 
(3) Comisia de evaluare se numește prin ordin al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului 
 
Art.28 
Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare, următoarele persoane: 
     a) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanți/candidați sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați sau 
subcontractanți; 
    b) soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați; 
    c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natura să le afecteze imparțialitatea 
pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 
 

Capitolul 13 
Deschiderea și evaluarea ofertelor 

Art.29 
(1) Comisia de evaluare are obligația de a deschide ofertele la data și în locul indicate în invitația de 
participare.  
(2) Orice reprezentant al ofertanților care au depus oferta, are dreptul de a fi prezent la sedința de 
deschidere a ofertelor, în baza unei împuterniciri din partea operatorului economic. 
(3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singură motivație absentă de 
la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă. 
(4) În cazul în care constată lipsa a cel mult două dintre documentele solicitate, comisia de evaluare 
poate acorda operatorului economic în cauză un termen de minim 24 de ore pentru depunearea 
acestora, iar în cazul nedepunerii lor în termen, oferta depusă va fi respinsă ca neconformă. 
(5) Comisia de evaluare va respinge în cadrul şedinţei de deschidere, toate ofertele care nu sunt 
însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare, dacă aceasta a fost solicitată, precum şi toate 
ofertele depuse la altă adresă sau după termenul limită stabilit în documentaţia de atribuire. 
Art.30  
Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta 
a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătură cu procesul de atribuirea 
contractului de achiziție publică. 
Art.31 
(1) În cadrul sedinței de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifică modul de respectare a 

regulilor formale de depunere și prezentare a ofertelor și a documentelor care le însoțesc. 
(2) Plicurile vor fi deschise de președintele comisiei de evaluare, care are obligația de a anunța 

următoarele informații: 
a) denumirea ofertanților; 
b) modificările și retragerile de oferte; 
c) existența garanțiilor de participare (dacă au fost solicitate în documentația de atribuire); 
d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv tariful; 
e) orice alte detalii și precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare; 
f) toate documentele/formularele depuse în cadrul ofertei pentru achiziția de servicii solicitate de 

autoritatea contractantă . 
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(3) Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal de deschidere, care trebuie să includă 
informațiile prevazute la alin. (2) și care urmează să fie semnat, atât de membrii comisiei cât și de 
reprezentanții ofertanților care sunt prezenți la deschiderea ofertelor. 

(4) La întrunirile comisiei de evaluare, în scopul analizării în detaliu a ofertelor depuse, au dreptul de 
a participa numai membrii acesteia. 

(5) Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor minime 
privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, numai pentru acei ofertanți care 
nu au fost deja excluși ca urmare a neîndeplinirii condițiilor referitoare la eligibilitate și înregistrare. 

(6) Dupa verificarea îndeplinirii cerințelor minime privind capacitatea tehnică și capacitatea 
economico-financiară, comisia de evaluare stabilește ofertanții calificați și, dacă este cazul, pe cei 
excluși; 

 
Art.32 
(1) După finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a 
transmite în cel mult 2 zile, tuturor ofertanților, o comunicare în scris referitoare la rezultatul procedurii. 
(2) În cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, comunicarea trebuie să 
precizeze motivul pentru care a fost respinsă precum și căile de atac împotriva deciziei comisiei. 
(3) În cazul ofertantului/ofertanților câștigători, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta lor a 
fost declarată câștigătoare și că aceștia vor fi invitați în vederea încheierii contractului de achiziție 
publică, după expirarea perioadei legale prevăzută pentru depunerea de contestații. 
Art.33 
(1) În cazul în care, după evaluarea ofertelor și stabilirea operatorului/operatorilor economici 
câștigători, membrii comisiei de evaluare constată că nu s-a acoperit necesarul de locuri stabilit inițial, 
autoritatea contractantă are dreptul de a completa numărul de locuri printr-o solicitare de suplimentare 
făcută ofertantului/ofertanților declarați câștigători. 
 

Capitolul 14 
Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

Art.34 
(1) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze, în invitația de participare, criteriul pe baza 
căruia se atribuie contractul, iar acesta poate fi “cel mai mic preț” sau “oferta cea mai avantajoasă 
tehnico-economic”. 
(2) O dată cu menționarea criteriului de atribuire, dacă este cazul, autoritatea contractantă va 
menționa și factorii de evaluare, formule sau algoritmi de calcul ce vor fi utilizați la stabilirea 
clasamentului final al ofertelor depuse.  
(3) Oferta / ofertele câștigătoare vor fi stabilite în ordinea crescătoare a valorilor financiare propuse în 
oferte, sau descrescătoare a punctajului stabilit în urma aplicării formulelor/algoritmului de calcul. 
Art.35 
Autoritatea contractantă nu poate schimba, în procesul de evaluare a ofertelor, criteriul de atribuire 
stabilit în documentație. 

Capitolul 15 
Forme de comunicare 

Art.36 
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, trebuie să se transmită sub 
forma de document scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. 
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă 
primirea. 
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme: 
a) prin poștă; 
b) telegramă; 
c) telex; 
d) telefax; 
e)  e-mail. 
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Capitolul 16 

Anularea selecției interne de oferte și a atribuirii contractului de achiziție publică 
Art.37 
Autoritatea contractantă are dreptul de a anula selecția internă de oferte și atribuirea contractului de 
achiziție publică, numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul selecției ofertelor și numai în urmatoarele circumstanțe: 
a) nici unul dintre ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația de 
atribuire; 
b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care: 
- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor; 
- nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele din documentația de atribure; 
- conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, 
dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 
  c) factori obiectivi sau circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică şi/sau este imposibilă încheierea contractului. 
Art.38 
Decizia de anulare nu crează vreo obligație autorității contractante față de participanții selecția de 
oferte, cu excepția returnării garanției pentru participare dacă aceasta a fost solicitată în documentația 
de atribuire. 
Art.39 
Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților, atât hotărârea 
luată, cât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte. 
 

Capitolul 17 
Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului de achiziție publică 

Art.40 
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu 
ofertantul/ofertanții ale căror oferte au fost stabilite ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare. 
(2) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică în perioada de 
valabilitate a ofertelor. 
(3) Fără a fi încălcate prevederile de la alin.(2), autoritatea contractantă are obligația de a încheia 
contractul de achiziție publică dupa data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii 
respective, dar nu înainte de expirarea perioadei legale pentru depunerea eventualelor contestații. 
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 
48 de zile după încheierea selecţiei interne de oferte, pentru contractelor a căror valoare este egală 
sau mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 Euro. În acest caz, autoritatea contractantă indică, 
totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. 
 
Art.41 
În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una dintre parți, partea lezată are dreptul de a 
cere rezilierea contractului de achiziție publică și de a pretinde plata de despăgubiri portivit legii. 
 
 

Capitolul 18 
Dosarul achiziției publice 

Art.42 
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice. 
(2) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente: 
    a) nota de fundamentare/oportunitate a achiziției; 
    b) documentația de atribuire și dovada publicării pe site-ul propriu; 
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    c) procesul verbal de deschidere a ofertelor; 
    d) raportul procedurii de atribuire; 
    e)  comunicările rezultatului procedurii aplicate.  
    f) contractul de achiziție publică semnat; 
    g) anunțul de atribuire (dacă este cazul) și dovada transmiterii acestuia spre publicare. 
(3) Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție 
publică și cuprinde cel puțin următoarele elemente: 
    a) denumirea și sediul autorității contractante; 
    b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru; 
    c) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură; 
    d) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii; 
    e) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și 
motivele care au stat la baza acestei decizii; 
    f) daca este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. 
 
Art.43 
Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cât contractul de 
achiziție publică produce efecte juridice, dar nu mai puțin de cinci ani de la data finalizării contractului 
respectiv. 

 
Capitolul 19 
Căi de atac 

Dispoziții generale privind utilizarea căilor de atac 
 

Art.44 
Orice persoană juridică care are un interes legitim în legătură cu un act sau o decizie emise de 
comisia de evaluare a ofertelor și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o 
consecință directă a acelui act, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezentele norme 
procedurale interne. 
 
Art.45 
(1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor și deciziilor nelegale care determină încălcarea 
prevederilor prezentelor norme procedurale interne este contestația.  
(2) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim, printr-un act al Autoritatii 

Contractante, prin încălcarea normelor procedurale care reglementează derularea procedurii de 

atribuire a contractului, poate formula în scris o cerere de soluționare a speței în cauză. 

(3) Termenul de depunere a cererii de soluționare/contestație este de maxim 5 zile de la luarea la 

cunoștință, respectiv de la data postării anunțului de participare/transmiterea anunțului. Cererile de 

soluționare care sunt depuse după termenul de 5 zile sunt considerate tardive. 

(4) Cererile de soluționare se depun în scris, având semnătura reprezentantului legal și ștampilă și 

trebuie depuse în original, până la termenul de depunere. Orice cerere de soluționare care nu a fost 

depusă la sediul Autoritatii Contractante în forma și în termenul de depunere nu va fi analizată pe 

fond. 

(5) În cazul în care se primesc cereri de soluționare din partea operatorilor economici, Managerul de 

proiect va numi o comisie de soluționare a acestor cereri formată dintr-un număr impar de persoane. 

(6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate aspectele menţionate de operatorul 

economic, în cazul în care cererea de soluționare este primită în termen, iar decizia adoptată va fi 

consemnată într-un raport/proces-verbal.  

(7) Deciziile comisiei privind soluţionarea contestaţiilor vor fi emise în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la data primirii acestora la sediul Autoritatii Contractante și vor fi transmise 

contestatarului prin fax/email/poștă. 
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Anexa nr. 1.1 la Ordinul nr. ........../.............. 

 

NOTĂ privind estimarea valorii contractului  

având ca obiect achiziţionarea de „ servicii de cazare, transport si instruire specialisti” în cadrul 
proiectului „“Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie (CORAL)” – ID 142167 

1. Valoarea totală a serviciilor  

........................................................………………….: 

2. Servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A a OUG 34/2006:  

  - .................................. cod CPV 

  - .................................. cod CPV 

  - .................................. cod CPV 

      Total:     lei/     Euro      Pondere în valoarea totală:    % 

3. Servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B a OUG 34/2006 

: 

  - .................................. cod CPV 

  - .................................. cod CPV 

  - .................................. cod CPV 

 

      Total:     lei/     Euro      Pondere în valoarea totală:    % 

                       

Director 

 

 

 

 

 

Notă: În cazul în care contractul va conține servicii din categoria celor prevăzute în anexa 2A si servicii 
din categoria celor prevăzute în anexa 2B, la întocmirea notei privind valoarea estimată a contractului 
se va tine cont de prevederile art. 16 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările si completările 
ulterioare. 
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Anexa nr. 1.2 la Ordinul nr. ........../.............. 

          

 

CAIET DE SARCINI 

- conținut - 

  

pentru atribuirea contractelor de prestări servicii, pentru CPV-uri cuprinse in ANEXA 2B la 
OUG34/2006, organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, cu  finanţare  prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Fondul Social European” și „Bugetul 
de stat”.   

 

Capitolul I – DATE GENERALE 

• DESCRIEREA OBIECTULUI CONTACTULUI 

• Activităţile contractului 

Capitolul II – DOCUMENTELE OFERTANTULUI 

        (1) Oferta tehnică  

        (2)  Oferta financiară   

Oferta financiară va cuprinde preturile unitare – fara TVA, cantitati, preturi totale fara TVA, preturi 
totale cu TVA. 
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Anexa nr. 1.3. la Ordinul nr. ............./............ 

 

Invitația de participare 

                                       

 

Denumire invitaţie  

Descriere obiect contract   

Criteriu de atribuire:  

Cod CPV:   

Tip contract  

Data limită de depunere a ofertelor:  

Adresa la care se transmit ofertele:  

Data şi ora deschiderii ofertelor:   

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:   

Limba de redactare a ofertelor:  

Contractul se înscrie într-un 
proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare: 

 

Tip de finanțare:   

Tip Autoritate: Sectorial: Nu  

Tip Activitate:  

Valoare estimată:  

Adresa de internet  

Achizitor  

Informații suplimentare la adresa de e-
mail  

 

 

Inspector Scolar General, 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 
Investeşte în oameni!- 

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul proiectului: „Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167 

14 

 

Anexa nr. 1.4 la Ordinul nr. ......../............... 

 

PROCES-VERBAL al ședinței de deschidere a ofertelor 

    

Incheiat astazi, ____________, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului 
de achizitie publica de servicii avand ca obiect „ _______________________________”, cod CPV. 

Comisia de evaluare a ofertelor numita prin Ordin nr. ………...... din data ..........., compusa din: 

    ___________________________________, presedinte 

    ___________________________________, membru 

    ___________________________________, membru 

    ___________________________________, membru 

    ___________________________________, membru 

 

a procedat astăzi _________________, orele _________, la sediul autorității contractante la 
deschiderea ofertelor depuse. 

Președintele comisiei de evaluare a ofertelor declara deschisa ședința de deschidere a ofertelor și da 
citire componentei comisiei. 

Președintele comisiei de evaluare a ofertelor face precizarea ca, prezenta procedură de atribuire a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect „ _______________________________” se 
realizează în baza normelor interne aprobate prin Ordinul nr. ………../……………….. 

 

 Denumirea/numele ofertanților: 

    1............................... 

    2............................... 

    3............................... 

 

Denumirea operatorilor economici a căror oferta a fost respinsa la deschidere: 

 Motivul respingerii 

- Nr. crt.  
- Denumire operator economic 
- Ofertă întârziată  
- Alte motive  

   Președintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conțin: 

- documentele de calificare 
- propunerea tehnica  
- propunerea financiara 

 Documentele de calificare prezentate de către ofertanți: 

 OFERTANŢI: 1.………………… 2.………………… 3.………………… 
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Președintele comisiei de evaluare a ofertelor declara ședința de deschidere închisa., Secţiunii ……., 
art. ………din Normele procedurale interne aprobate prin Ordinul Inspectorului Scolar General al ISJ 
Constanta nr……………/……………… 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare originale, ambele având 
aceeaşi valoare juridică, azi …………………………………   

    

COMISIA DE SELECŢIE:  

    _________________________ președinte ___________________ (semnătura) 

    _________________________ membru _______________________ 

    _________________________ membru _______________________  

    _________________________ membru _______________________ 

    _________________________ membru _______________________  

 

REPREZENTANTII OFERTANTILOR 

________________________/________________ (semnătura)  

________________________/________________ (semnătura) 

________________________/________________ (semnătura) 

________________________/________________ (semnătura)  
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Anexa 1.5. la Ordinul nr. ........./............... 

  

 

RAPORTUL PROCEDURII 

de atribuire a contractului de prestări servicii  având ca obiect .................      cod CPV ......................... 

 

Sursa de finanţare .................... 

A fost publicata invitaţia de participare: Da [ ]                                                

Invitaţia de participare a fost publicată în data de ........................ în .......... . 

Comisia de evaluare a ofertelor, numită prin Ordinul nr. ........../…........., compusă din: 

1. ..................................., preşedinte 

2. ..................................., membru 

3. ..................................., membru 

4. ..................................., membru 

5. ..................................., membru  

a procedat în data de ....................., la orele .........................., la deschiderea ofertelor. 

      

Au depus oferta următorii operatori economici: 

     1.. ................................... 

      2.................................... 

      3. .................................. 

  

Au fost respinși în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori economici:  

Nr. crt. / Denumire operator economic / Motivele respingerii  

1   

2    

3   

      

Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:  

Nr. crt. / Denumire ofertant / Preţul ofertei  

1   

2   

3   

 

În urma examinării ofertelor au reieșit următoarele: 

Denumirea/numele ofertanţilor respinși şi motivele care au stat la baza acestei decizii: 
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Decizie 

Nr. crt. / Denumirea ofertanţilor / Admis Respins  

1     

2    

3    

   

În urma evaluării ofertelor au reieșit următoarele: 

Nr.crt. / Denumirea ofertant / Calificativ Decizie (se completează admis/respins) 

1 Oferta depusa de   …………………. 

2    

3    

 

(Pentru "calificativ" se menţionează: oferta descalificată)  

 În urma aplicării criteriilor de atribuire au rezultat următoarele 

Nr. crt. / Denumirea oferta Ierarhie   

1 Oferta depusa de. ………………………  

2    

3   

Faţă de cele de mai sus, Comisia de evaluare a ofertelor 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

În conformitate cu prevederile art. ……….. din Normele procedurale interne aprobate prin Ordinul  
Inspectorului Scolar General al ISJ Constanta nr………/………., ofertantul câştigător este 
........................., cu o oferta de ............. lei, respectiv ............ euro, fara TVA, la care se adauga TVA 
in valoare de _______________ lei, respectiv _____________ euro. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire în 2 (doua) exemplare astăzi, 
.............., la sediul autorităţii contractante.   

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:  
.......................................................... (motive) 

  

COMISIA DE SELECŢIE,  

    ...........................    preşedinte ......................(nume şi prenume)  (semnatura) 

    .............................. membru .......................... (nume şi prenume) (semnatura) 

    .............................. membru .........................  (nume şi prenume) (semnatura) 

    .............................. membru .......................... (nume şi prenume) (semnatura) 

    .............................. membru .........................  (nume şi prenume) (semnatura) 
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Anexa nr. 1.6. la Ordinul nr. ............../...........  

 

COMUNICAREA 

REZULTATULUI PROCEDURII 

Către 

............................. 

............................. 

  

Prin prezenta va facem cunoscut ca în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a 
contractului de achiziție publica ...................., cod CPV ................, oferta dumneavoastră nu a fost 
declarata câștigătoare, deoarece ......................................... (motive)  Oferta desemnata câștigătoare a 
fost cea depusa de S.C. ...................., corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor caietului de 
sarcini și al cărei preț este de ............... lei.  

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de prestări servicii având ca obiect 
…………….. se pot depune până la data de ……………., la …………… şi se soluţionează potrivit 
dispoziţiilor art.45 din Normele Procedurale Interne, aprobate prin Ordin nr.________. 

Va mulțumim pentru participare și speram intr-o colaborare viitoare,  

Director 
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Anexa nr. 1.7. la Ordinul nr. ....../......... 

Bucureşti: _____ 

Nr.:______ 

  

Către:_______ 

Fax: _______  

 

COMUNICARE 

 

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare analizei ofertelor primite pentru atribuirea contractului de prestări 
servicii având ca obiect  ___________________, în perioada _______________,  oferta dvs., 
înregistrată cu nr. _________________, având preţul de _______________ lei/euro, inclusiv TVA, a 
fost declarată câştigătoare.  Vă invităm în data de _______________, la sediul instituţiei 
noastre/reprezentanţei din străinătate, pentru a încheia contractul de prestări servicii pentru 
amenajarea şi decorarea standului.   

  

Cu stimă, 

Director 
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Anexa nr. 1.8 la Ordinul nr. ........../..........  

Contract de servicii 

nr.______________data_______________ 
 
 
1. Părţile contractante 
 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare si a Normelor Procedurale Interne, aprobate prin 
Ordin nr. ___________, s-a încheiat prezentul contract de prestări  servicii,  

 
între 

......................................................................... denumirea autorităţii contractante cu sediul în 

................................................................, telefon/fax .............................................., cod unic de 
înregistrare ............................................, cod fiscal ..................................., având cont deschis la  
…………………………………………………………………………, reprezentată prin domnul/doamna 
……………..............................................................................., (numele şi prenumele conducătorului) , 
având funcţia de ..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumirea operatorului economic  cu sediul în  
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 
înmatriculare în Registrul Comerţului.................................................. cod fiscal 
...................................având  cont deschis la.. ...........................................................................  
...............................................................................  reprezentată prin domnul/doamna 
....................................................................................... (numele şi prenumele  conducătorului), având 
funcţia de ............................................... în calitate de 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; 
d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul 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 - 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; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 

h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.  

i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
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Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea 
aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 
prestatorului.   

j. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul 
asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului. 

k. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este 
acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire 
plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă 
parte.  

l. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor din contract; 

 
 

(se adaugă orice  alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru 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, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul 
feminin şi viceversa 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 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 
 
 

CLAUZE GENERALE 
 
4. Obiectul contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze ............................................(denumirea serviciilor),  în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform 
graficului de plăti, este de ...................... lei (euro/altă valută, fără TVA (euro/altă valută), la care se 
adaugă ……… lei (euro/altă valută), reprezentând  TVA. 
 

6. Durata contractului 

6.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….................. 

(se înscrie perioada şi data) 

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ............ 

(se înscrie data la care încetează contractul) 

 
7. Executarea contractului  
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Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ................ 
(şi/sau după caz, după emiterea ordinului de începere de către achizitor). 
  
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul) 
 
 
8. Documentele contractului 
 8.1. Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică; 
- propunere financiară; 
- caietul de sarcini; 
- graficul de prestare; 
- condiţiile de recepţie; 
 
(se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului. după caz pot fi adăugate 
şi documente cum ar fi: 
 
- lista subcontractanţilor, 
- contractele de asociere; 
- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie; 
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ;) 
 
8.2.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini. 
 
9. Obligaţiile prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
9.3 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă 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.   
9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
9.5. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare 
la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element 
al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine 
achizitorului. 
9.6 – Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără 
aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu 
obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  

9.7.  Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii  şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu 
privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, 
eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.  
9.8.  Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini. 
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9.9. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi 
se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea 
aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi 
acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, 
personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, 
precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.10. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste 
persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului de Servicii. Persoana 
desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de 
a reprezenta şi angaja contractual asocierea. 

9.11. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului  va fi 
considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii. 

9.12. Codul de conduită 

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 prestate 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. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea 
acordul prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi 
cazul. 
2. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor 
politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 

3. Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii 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 de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, 
Achizitorul poate decide încetarea Contractului de Servicii conform prevederilor art....din prezentul 
contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de 
Servicii. 

4. Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu 
ce poate deriva din Contractul de Servicii, 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 Contractul de Servicii. 

5. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 
Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 

6. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea 
Contractului de Servicii. 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 derulării Serviciilor 
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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 de Servicii.  

7. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 
totuşi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta conform art.... din prezentul contract. 
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în Contractul de 
Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, 
comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime, comisioanele plătite unui 
destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit 
tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  

8. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 
care se execută Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la 
faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni 
cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

9.13. Conflictul de interese 

1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot 
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, 
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 
interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Autoriţăţii 
Contractante, în termen de ....zile de la apariţia acestuia.  
 
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...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.  
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 acesteia 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 Contractul de Servicii, în condiţiile prevăzute la art... din 
prezentul contract. 

9.14.  Despăgubiri 

1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii 
acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor 
rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractantii săi, personalului 
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor ce fac obiectul 
prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor 
terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum 
dreptul de autor. 

2. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 
aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 
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3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii 
acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor 
rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în condiţiile în care: 

a) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau 
pagube, după ce Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea; 

b) plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Valoarea 
Contractului; 

c) răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod 
direct ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza Contractului de Servicii şi nu va include 
răspunderea ca urmarea a unor fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea 
neexecutări.  

d)  Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Achizitorului, va limita într-un termen de maximum ... de 
zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor, în cazul 
în care Prestatorul nu îşi execută obligaţiile din prezentul Contrat. 

e) Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de: 

- omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui 
act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să implementeze 
o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care îşi exprimă 
serioase rezerve, în măsura în care Achizitorul a acţionat fără bună credinţă sau fără o altă justificare 
rezonabilă; sau 

- executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor Prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi 
independenţi ai Achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie 
rezultatul indicaţiilor exprese ale Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului de mai-sus se 
vor aplica. 
f) După executarea serviciilor, Prestatorul va fi răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale 
prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează contractul. 

9.15. Asigurări medicale şi securitatea muncii 

1. Achizitorul poate solicita Prestatorului şi/sau personalului acestuia care derulează serviciile ce 
fac obiectul prezentului contract să se supună unui control medical efectuat de către un cadru 
medical calificat înainte de părăsire reşedinţei lor obişnuite şi să înainteze cât mai curând posibil 
Achizitorului raportul medical rezultat. 

2. Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia 
în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

3. Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, 
pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de 
Servicii. Achizitorul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate 
ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din 
teritoriu. 

4. Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori contractat, ori 
familiile acestora ce locuiesc în România, în funcţie de gradul de pericol fizic cu care sunt 
confruntaţi. 

5. Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 
personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc în România şi de informarea continuă a 
Achizitorului cu privire la acest aspect. Dacă Achizitorul ori Prestatorul au cunoştinţă de o 
ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii  personalului salariat, ori contractat, ori 
a familiilor acestora, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a 
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căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele 
vor fi comunicate de urgenţă achizitorului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii 
conform articolului ....din prezentul contract. 

9.16 . Asigurare de răspundere profesională 
 

1. În termen de....... zile de la semnarea prezentului contract de servicii, prestatorul va încheia şi 
va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care 
nu va avea o limita mai mică de ..................................(sau, va fi egală cu cea mai mare dintre suma 
maximă prevăzută de legislaţia statului achizitorului şi suma maximă prevăzută de legislaţia statului 
în care prestatorul îşi are sediul, asigurare care va acoperi atât perioada de executare a prezentului 
contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru acoperirea următoarele 
riscuri : 

a) răspunderea prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând 
costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea 
contractului de servicii; 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori achizitorului, ori 
salariaţilor săi, ca urmare a executării contractului de servicii; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 
fizice în legătură cu contractul de servicii. 

2. Prestatorul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de 
asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor  
3. Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei. 
 
9.17. Drepturi de proprietate intelectuală 

1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze 
de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de 
către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 
Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului, dacă nu se prevede altfel. După 
încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date 
Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în 
scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului.  

2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract şi 
nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga 
nicio informaţie furnizată de Achizitorul, fără acordul scris prealabil al acesteia. 

3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 
ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a 
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 
cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja 
asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

9.18. Personalul şi echipamentul 

1.Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care intenţionează să-l 
utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii. În Anexa ...la prezentul contract se va 
specifica nivelul minim de pregătire, calificare şi experienţă al personalului şi, acolo unde e cazul, 
specializarea cerută.  
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2. Dacă nu se prevede altfel în Contractul de Servicii, persoanele care lucrează în cadrul 
acestuia vor avea reşedinţa în apropierea locului de muncă.  

3. Prestatorul: 

a) va înainta Achizitorului în termen de ...de zile de la data semnării Contractului de Servicii de 
către părţi, programul propus pentru mobilizarea personalului;  

b) va informa Achizitorul privind data sosirii şi plecării fiecărui membru al personalului; 

4. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului 
salariat ori contractat echipamentul şi suportul necesare pentru  îndeplinirea în mod eficient a 
sarcinilor acestuia.  

9.19.  Înlocuirea personalului  

1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al 
Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele 
situaţii: 

a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului; 

b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub 
controlul Prestatorului (ex. demisia, etc.). 

2. Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul 
poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu 
îşi îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii. 

3. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină cel 
puţin aceeaşi experienţă şi calificare, iar remuneraţia ce va fi plătită înlocuitorului nu poate fi 
mai mare decât remuneraţia acordată membrului personalului care a fost înlocuit. În cazul în 
care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau 
calificare, Achizitorul poate, fie să decidă încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu 
art......din contract, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, 
dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului de Servicii, să accepte înlocuitorul, cu 
condiţia ca sumele plătite acestuia din urmă să fie renegociate astfel încât să reflecte un nivel 
de remuneraţie corespunzător. 

4. Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.  

9.20. Instruire (se vor adapta în funcţie de specificul contractului) 

1. În cazul în care se prevede astfel în Caietul de sarcini, Prestatorul va asigura pe perioada 
executării Contractului de Servicii pregătirea profesională a persoanelor desemnate în acest 
scop de către Achizitor, în condiţiile Contractului de Servicii. 

2. Instruirea de către Prestator a acestor persoane nu le va conferi statutul de salariaţi ai 
Prestatorului. Cu toate acestea, persoanele desemnate pentru pregătirea profesională au 
obligaţia de a respecta instrucţiunile Prestatorului ca şi cum ar fi salariaţi ai acestuia. 
Prestatorul poate obţine înlocuirea unei persoane desemnate pentru pregătire a cărei muncă 
sau al cărei comportament sunt nesatisfăcătoare numai în urma unei solicitări scrise şi 
motivate.  

3. Exceptând prevederi contrare ale Contractului de Servicii, remuneraţia persoanelor supuse 
pregătirii, cheltuielile de deplasare, cazare şi alte cheltuieli efectuate de aceste persoane vor fi 
în sarcina Achizitorului. 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 
Investeşte în oameni!- 

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul proiectului: „Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167 

28 

 

4. Prestatorul va raporta la intervale trimestriale Achizitorului, stadiile de pregătire profesională. 
Imediat înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de Servicii, Prestatorul va 
întocmi un raport asupra rezultatului stagiului de pregătire şi o evaluare a calificărilor obţinute 
de către persoanele pregătite din perspectiva angajării lor viitoare. Forma unor astfel de 
rapoarte şi procedura prezentării lor sunt stabilite în cadrul Caietului de sarcini. 

 
10. Obligaţiile achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit art..... din 
prezentul Contract de Servicii. 
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de............ de la emiterea 
facturii de către acesta.  
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ............ de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în .......... zile . 
10.4 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
10.5. - Achizitorul are obligaţia de a permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări 

imediate/pe loc în concordanţă cu procedurile stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru 
protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi altor nereguli.  

10.6. - Cu respectarea prevederilor legilor şi reglementărilor referitoare la munca străinilor în ţara în 
care trebuie realizate serviciile, achizitorul va sprijini prestatorul în vederea obţinerii tuturor vizelor şi 
permiselor necesare, inclusiv permisele de muncă şi rezidenţă pentru personalul de serviciile căruia 
părţile semnatare ale prezentului contract consideră că au nevoie, precum şi permisele de rezidenţă 
pentru familii, prin obtinerea de copii după legi, reglementări şi informaţii referitoare la acest aspect. 

10.7. Asigurarea informaţiilor 

1. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau 
documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente 
vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe 
care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.  

10.8.  Asistenţa cu privire la reglementările locale 

1. Prestatorul poate solicita sprijinul Achizitorului pentru obţinerea de copii după legi, 
reglementări şi informaţii despre cutumele locale, ordine şi decizii locale din ţara în care trebuie 
realizate serviciile şi care pot afecta Prestatorul în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. 
Achizitorul poate taxa Prestatorul pentru asistenţă, care urmează a fi furnizată pe cheltuiala 
Prestatorului.  

2. Cu respectarea prevederilor legilor şi reglementărilor referitoare la munca străinilor în ţara în 
care trebuie realizate serviciile, Achizitorul va sprijini Prestatorul în vederea obţinerii tuturor vizelor şi 
permiselor necesare, inclusiv permisele de muncă şi rezidenţă pentru personalul de serviciile căruia 
Prestatorul şi Achizitorul consideră că au nevoie, precum şi permisele de rezidenţă pentru familii, prin 
obţinerea de copii după legi, reglementări şi informatţii referitoare la acest aspect. 

3. Achizitorul va asigura angajaţilor, agenţilor şi reprezentanţilor săi toate instrucţiunile necesare 
sau potrivite pentru facilitarea realizării prompte şi efective a serviciilor. 
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4. În măsura în care legea aplicabilă permite, Prestatorul va respecta standardele internaţionale 
agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile 
colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi 
ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.  

 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - 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 penalităţi, o sumă 
echivalentă cu .........% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. . 
 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de ......... de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu .........%  
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
 
11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură 
judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data 
scadenţei obligaţiilor neefectuate.  
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că 
această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 

Clauze specifice 
 
12.1 Garanţia de bună execuţie a contractului 
1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de 
................ în cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi oricum înainte de data de începere a 
prestării serviciilor .............. sub forma unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări.  
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi  perioada de constituire a garanţiei de bună 
execuţie) 
2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate.    
4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii 
de către prestator a obligaţiilor asumate (sau, de la plata finală ) dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei. 
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12.2. Garanţia bancară pentru returnarea avansului (după caz) 

1. Prestatorul are obligaţia de a constitui o garanţie privind returnarea avansului în cuantumul sumei 
solicitate ca avans, a cărei valabilitate va fi de........................................ 
 
2. Achizitorul  poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în cazul în 
care.................................................(se vor preciza circumstanţele). 
 
3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii integrale a 
obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului. 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în ...... zile de la primirea ordinului în acest 
sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de începere a prestării serviciilor se emite de către 
achizitor în termen de ........ de la constituirea garanţiei de bună execuţie. (se precizează data maximă 
de emitere a ordinului de începere a contractului)   
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul                         

contractului. 
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
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.  
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia. 
13.4 - 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 penalităţi prestatorului.  

13.5. Întârzierea în executare 

1. Dacă Prestatorul nu execută Serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada 
specificată, Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte 
căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi contractuale pentru fiecare zi, care va 
trece între sfârşitul perioadei de prestare specificată în contract şi sfârşitul real al perioadei de 
prestare. 

2. Despăgubirile Contractuale pe zi de întârziere se vor calcula conform art.......... 

3. Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de 
sancţiune din contract, să pretindă penalităţi de ....% din valoarea Contractului de Servicii 
pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care Prestatorul nu prezintă în termenul stabilit prin 
Contractul de Servicii unul dintre rapoartele sau documentele solicitate a fi întocmite în 
conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 
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4. Dacă penalităţile depăşesc mai mult de ...% din valoarea contractului, Achizitorul, după 
notificarea Prestatorului, poate: 

a) să dispună încetarea Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile art. din prezentul 
contract şi 

b) să finalizeze Serviciile pe cheltuiala Prestatorului. 

13.6.  Modificarea Contractului de Servicii 

1. Modificările substanţiale ale Contractului de Servicii, inclusiv modificările valorii contractului, 
se vor face prin Act adiţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.  
Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 
Achizitor cu cel puţin ... de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului 
adiţional. 

2. În cazul prevăzut la pct.1, actul adiţional poate implica prelungirea duratei totale a Contractului 
de Servicii. 

3. Înaintea încheierii actului adiţional, achizitorul poate notifica Prestatorul despre forma şi natura 
modificărilor. Pe cât posibil după primirea notificării, Prestatorul poate transmite o propunere scrisă ce 
conţine:  

a) o descriere a serviciului care urmează să fie executat sau a măsurilor care urmează să fie luate 
şi un program de prestare a acestora; şi  

b) orice modificări necesare la programul de prestare a serviciilor sau cu privire la oricare din 
obligaţiile Prestatorului în baza Contractului;  

    4.Urmând confirmarea propunerii Prestatorului, Achizitorul decide cât mai curând posibil, dacă 
modificările vor fi sau nu executate. Dacă se decide ca modificările să fie executate, se va emite un 
ordin administrativ precizând condiţiile de realizare a acestora ( conform propunerii prestatorului sau 
după cum este modificată de Achizitor). 

5. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia 
forma unui act adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, 
va fi considerată nulă şi neavenită. 

 
14. Recepţie şi verificări 

14.1 - 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.  
14.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora 
stabilită pentru verificare.  
14.3.- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
14.4.-Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta 
rezultatele ca fiind corecte. 
 14.5. - Operaţiunile recepţiei implică:  
-  identificarea serviciilor prestate;  
- testele prevăzute de contract (după caz) 
-constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică; 
-verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;  
-constatarea eventualelor deficienţe; 
14.6.- Operaţiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către 
achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să 
semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului în 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 
Investeşte în oameni!- 

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul proiectului: „Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167 

32 

 

cel mult...zile de la data întocmirii. 
14.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  ...zile de la data 
luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 14.6. 
14.7.- Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva 
remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 
 
 

15. Plăţi şi penalităţi de întârziere  

 
15.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de….de la emiterea 
facturii de către acesta din urmă. (sau, potrivit graficului de plăţi,/ ulterior acceptării/aprobării raportului 
intermediar / final) 
(plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a 
României nr. 4/2005 privind regimul valutar) 
 
15.2  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor  în termen de max…..zile. 
 
15.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului la valoarea serviciilor prestate, 
conform prezentului contract şi într-un termen ... zile. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca 
atare printr-un document corespunzător prevăzut în caietul de sarcini astfel încât să asigure o rapidă 
şi sigură verificare a lor. Din acest document achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii 
făcute prestatorului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
 (2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea 
şi garanţia de bună execuţie a prestatorului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a 
serviciilor prestate. 
15.4 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie de 
către achizitor.  
15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat 
de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract. 
15.6.- Termenul limită de plată de ... de zile calendaristice prevăzut în art. 15.2 va expira la data la 
care contul Achizitorului este debitat.  
15.8.- Îndată ce termenul limită a expirat, Prestatorul poate, în termen de ...(zile/luni) să pretindă 
penalităţi de întârziere, la nivelul: 
- ratei dobânzii aplicate de către Banca Centrală Europeană tranzacţiilor principale de 
refinanţare în euro atunci când plăţile se efectuează în euro, 
- ratei dobânzii de referinţă aplicată de Banca Nationala a Romaniei dacă plăţile se efectuează 
în moneda naţională a respectivului stat,  
în prima zi a lunii în care termenul limită a expirat, plus ... puncte procentuale. Penalităţile de întârziere 
se vor percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care 
este debitat contul Achizitorului (exclusiv).   
15.9. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în acord cu 
prevederile art....din prezentul contract. Înştiinţarea beneficiarilor de transfer este responsabilitatea 
Prestatorului. 
 
Comentariu : după caz pot fi introduse următoarele clauze : 
 
15.10.- Achizitorul va acorda un avans prestatorului de …..% din valoarea contractului, reprezentând 
suma de ……. contra unei scrisori de returnare a avansului.   
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15.11.- Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra 
unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. 
 
 
 
 
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
 
Varianta 1 : 
16.2 – Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situaţii: 
 
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de către 
autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la 
anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de 
preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
 
16.3 În cazul  prevăzut la 16.2. b), preţul va fi ajustat având în vedere următoarele: 
a) .............................. (modul concret de ajustare a preţului, data de la care clauza devine aplicabilă, 
periodicitatea ajustării etc) 
b) ..............................( formule, indici utilizaţi)  
c) .............................. (informaţii cu privire la evoluţia indicilor,  buletine statistice, cotaţii ale burselor 
de mărfuri, documente doveditoare cu privire la efectul de creştere/diminuare a costurilor pe baza 
cărora a fost stabilit preţul contractului etc) 
 
Varianta 2: 

 

16. 2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

 
17. Amendamente  
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
prezentului contract. 
20.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  
 
18. Subcontractare 
18.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la 
prezentul contract. 
 
18.2. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
 
18.3. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract 
de Servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 
 
18.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica 
preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din 
partea acestuia.  
 
18.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice 
încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a 
prezentului contract de servicii.  
18.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de .... de zile 
la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.  
18.7.- Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
 
18.8. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 

 
18.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi 

Achizitor. 

18.10.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, 
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor 
sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a Contractului de 
Servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor de 
Asistenţă Tehnică nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract de 
Servicii.  
 
 
19. Cesiunea  
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract. 
19.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea contraprestaţiei serviciilor prestate, 

în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 

19.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 
19.2. 
 
20. Încetarea contractului 
20.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen ..........de la data emiterii 
ordinului administrativ de începere prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză. 
20.2 Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 
...............de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei 
formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată. 
 
20.3 - Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.20.1 şi 20.2. nu va produce niciun fel de 

efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi prestatorului dobândite în baza contractului de 
servicii. 
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20.4. - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.20.1 şi 20.2, Achizitorul poate rezilia 
Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de ...zile 
Prestatorului, 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 execută Serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract; 
b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către Achizitor în condiţiile art.14.7. 

c)      Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al 
Achizitorului; 

e) Prestatorul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub 
controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a 
suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură 
similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă; 

g) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 
care Achizitorul îl poate justifica; 

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări 
sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul Contract; 

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 

j) Prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

k)     Achizitorul poate desfăşura singură activităţile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe 
cheltuială proprie a Prestatorului. Răspunderea Prestatorului pentru întârzieri în execuţia 
contractului încetează imediat când Achizitorul reziliază contractele fără a afecta răspunderea 
deja materializată. 

 
20.5. - În cazul în care prestatorul este o persoană fizică, prezentul contract va înceta în mod automat 

la decesul respectivei persoane. După caz, achizitorul va examina orice propunere făcută de 
către succesorii persoanei decedate, dacă aceştia notifică intenţia lor de a continua prezentul 
contract în termen de ...zile de la data decesului. Decizia achizitorului va fi notificată celor 
interesaţi în termen de .... zile de la primirea propunerii de continuare. Dacă decizia achizitorului 
nu este în sensul continuării prezentului contract cu succesorii prestatorului decedat, prezentul 
contract va fi considerat ca încetat cu efecte depline, fără altă formalitate şi fără intervenţia nici 
unei autorităţi publice sau instanţe de judecată.  

20.6.  - Dacă prestatorul este un grup de persoane fizice şi una sau mai multe dintre acestea 
decedează, părţile vor conveni într-un raport cu privire la derularea contractului şi achizitorul va 
decide încetarea sau continuarea prezentului contract  în conformitate cu intenţia manifestată în 
termen de ... zile de la data decesului de către supravieţuitori şi de către succesori, după caz. 
Decizia achizitorului  va fi notificată celor interesaţi în termen de ... de zile de la primirea 
propunerii de continuare.  

20.7. - În situaţia în care achizitorul decide continuarea prezentului contract conform paragrafelor 
anterioare aceste persoane vor răspunde în mod solidar pentru executarea corespunzătoare a 
prezentului contract  în aceeaşi măsura ca şi prestatorul. Continuarea prezentului contract va 
avea loc cu respectarea regulilor referitoare la stabilirea oricărei garanţii şi asigurări prevăzute în 
acesta. 
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20.8. Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului de Servicii prin neîndeplinirea  unei/unor 
obligaţii care îi revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, 
Achizitorul sau Prestatorul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii. 
 

20.9.  Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale; sau 

b) Penalităţi contractuale. 
 
20.10. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie, 
în conformitate cu prevederile art..... 

20.11. - Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după 
finalizarea Contractului de Servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul 
de Servicii. 

20.12. - Suspendarea Contractului de Servicii 

1. În cazul în care executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale, nereguli 
sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea Contractului de Servicii. 

2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Prestatorului, 
Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

20.13. - Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Prestatorului 

1. În urma unui preaviz de ... zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul 
contract dacă Achizitorul: 

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia, după 
expirarea termenului limită prevăzut la art....din prezentul contract. 

b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost  notificată în 
mod repetat;  

c) suspendă derularea serviciilor pentru mai mult de ... de zile pentru motive nespecificate în 
Contractul de Servicii, sau independente de culpa Prestatorului; 

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul 
Contractului de Servicii. 

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru orice 
pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă 
la depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului de Servicii a Valorii 
contractului specificată la articolul... din prezentul Contract de Servicii.  

 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - 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. 
21.4 - 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. 
21.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum ........ de la încetare. 
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de .... luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

21.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar 
după data semnării Contractului de Servicii de către părţi. 

 
21.8 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare 

dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din 
prezentul Contract de Servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, 
Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru 
rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea 
Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 

 
21.9 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata 
probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise 
contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza 
Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta 
toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate 
de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în 
urma instrucţiunilor în acest sens ale Achizitorului. 

 
21.10 Dacă Prestatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile 

Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.21.9. totalul sumelor 
corespunzătoare acestor costuri va fi aprobat de către Achizitor. 

 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune 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 legătură cu 
îndeplinirea prezentului contract. 
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 - (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. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
25.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum 
şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de 
Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 
legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 
 

 
Părţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în ....... exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.     
(se precizează data semnării de către părţi) 
 
          Achizitor,        Prestator, 
    ............................              .............................. 
(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată) 
              LS                         LS 
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Anexa nr. 1.8 la Ordinul nr. ........../..........  

 

 

Proces-verbal de recepție a serviciilor 

(Exemplu) 

…………………….. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii  nr. .........din data 
…………… încheiat între …………………………………………, în calitate de Beneficiar, și S.C. 
……………….. S.R.L. , în calitate de Operator economic, cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul contractului de 
finanțare: POSDRU/87/1.3/S/63650. 

Comisia de recepție constituită prin Decizia nr ….. din data …………… a………………… 
procedat astăzi …………… la recepția serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menționat 
mai sus, având o valoare de …………… lei la care se adaugă …………… Lei TVA și a fost formată 
din: 

1. …………………….. – preşedinte 

2. …………………….. – membru 

3. …………………….. - membru 

4. …………………….. – membru 

5. …………………….. – membru 

La recepția serviciilor a participat din partea Operatorul Economic ……………………. în 
calitate de reprezentant legal al S.C. ……………….. S.R.L. 

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului 
au fost prestate de Operator economic cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul 
de timp prevăzute în contractul de servicii. 

De asemenea, comisia de recepție constată că Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile 
asumate prin contractul încheiat între părți. 

Valoarea serviciilor prestate este de …………………… lei la care se adaugă TVA de 
……….. lei și corespunde cu prețul înscris în contractul de servicii încheiat intre, părți. 

Prezentul proces-verbal, conținând ….. file a fost încheiat astăzi …………… la sediul proiectului 
“Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie (CORAL)” – ID 142167 in 2 
exemplare. 

 

 

Autoritate contractanta     Operator economic 

        S.C. ………………….. S.R.L. 

 


