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Contract de servicii  
 

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii,  

 

între 
 

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă 

.................................................................. telefon/fax ................................... număr de înmatriculare 

............................... cod fiscal .......................... cont trezorerie ............................................................... 
reprezentată prin ............................................ (denumirea conducătorului), funcţia................................. în calitate 
de achizitor, pe de o parte, 

şi  

…….............................................…………. denumirea operatorului economic adresă 
............................................................... telefon/fax .................................. număr de înmatriculare 
..................................... cod fiscal ............................. cont (trezorerie) ........................................................... 
reprezentată prin .................................................. (denumirea conducătorului), funcţia............................... în 
calitate de executant, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii si interpretare 

2.1. – In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract – prezentul contract de achizie publica cu toate anexele;  
b) achizitor si prestator – partile contractante astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract: 
c) pretul contractului – pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;  
d) servicii – activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
e) forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
indeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;   
f) zi - zi calendaristica, an – 365 de zile. 
2.2. – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
2.3. – Termenul „zi”ori „zile”sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 

Clauze obligatorii 
 

3. Obiectul principal al contractului 

 3.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de elaborare documentatii tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul de investitii: ………………………………………, cod CPV: ............................ in 
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
3.2. - Achizitorul se obligă să plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
4. Pretul contractului 

 4.1. –  Pretul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei. 
 4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
…………….. lei, la care se adauga TVA in valoare de …………… lei, conform ofertei prezentata si acceptata 
in SEAP [………………].  

 
5. Durata contractului 

 5.1 – Termenul contractului este de 60 zile, incepand cu data semnarii contractului; 
5.2. – Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data incetarii obligatiilor dintre parti. 
 
6. Executarea contractului 

 6.1. – Executarea contractului incepe la data de semnarii acestuia. 
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7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt : 
 a) propunerea financiară acceptata in SEAP […………….]; 

b) orice alte documente pe care partile convin sa le anexeze contractului 

 

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele impuse de normativele 
tehnice si legislatia in domeniu.  

8.2 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor, etc.), legate de activitatile 
necesare prestarii serviciilor; 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente violarii dreptului de proprietate 
intelectuala, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 

 
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei art. 15, serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 
72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani 
rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Factura se va emite 
pentru serviciile prestate si certificate de achizitor pana la acea data.  
 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a de a deduce din valoarea de la pct. 4.2 o dobanda penalizatoare 
din pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Rata dobanzii penalizatoare se 
stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii legale in vigoare. 
10.2. – În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile în termenul prevazut de lege, 
atunci prestatorul este indreptatit la dobanzi penalizatoare, calculate pe zile de intarziere de la data scadentei 
pana in momentul incheierii platii. Rata dobanzii penalizatoare se stabileste la nivelul ratei de referinta a 
dobanzii legale in vigoare. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil si 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricand la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 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 îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
12. Alte responsabilitati ale prestatorului 

12.1 – (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism si 
promptitudine. 
 (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract. 
12.2. – Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
 

13. Alte responsabilitati ale beneficiarului 

13.1 -  (1) Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile aflate in posesia sa sau 
disponibile la terti si facilitatile necesare acestuia pentru indeplinirea contractului. 

(2) Sa comunice cu prestatorul numai cu seful de proiect, sefii de proiect de specialitate sau, dupa caz, 
prin alte persoane autorizate prin semnatura de acestia. 
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(3) Sa asigure obtinerea in timp util a aprobarilor si avizelor ce cad in sarcina sa, conform legislatiei in 
vigoare. 

(4) Sa intervina prompt, la sesizarea prestatorului, pentru rezolvarea problemelor de competenta sa 
legate de situatiile neprevazute care pot apare in derularea contractului. 
 

14. Garanţia de bună execuţie a contractului  

14.1 - Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului fără TVA. Modul de constituire 
a garanției de bună execuție: Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, 
în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este 
mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la 
casierie a unor sume în numerar. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de 
bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în 
limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin 
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia 
de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile 
care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună 
execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de 
executat. 
         Restituirea garanției de bună execuție se va face după cum urmează: 
     a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen 
de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data 
finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 
     b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen 
de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea 
respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă 
contractul de lucrări în cauză. 
 
15. Receptie si verificari 

15.1 – Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din caietul de sarcini, notificand in acest sens prestatorului identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 

15.2 – Nicio factura nu va fi ordonantata la plata, fara a avea anexata o descriere clara si detaliata a serviciilor 
executate si de un proces verbal de receptie pentru fiecare prestatie executata. 
 

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

16.1 – (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termen de o zi de la efectuarea comenzii 
de catre BENEFICIAR. 
 (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili 
de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
16.2 -  (1) Serviciile prestate in baza contractului vor fi terminate conform prevederilor art. 5.1. 
           (2) In cazul in care: 
 i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
 ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de 
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei 
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 
16.3 – Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in 
graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
16.4 – In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere 
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
17.  Modificarea preţului contractului 

17.1 - Preţul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei si nu se actualizeaza pe toata perioada de 
valabilitate a contractului. 
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18.  Încetarea contractului 
18.1. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal 
arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a 
fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 
rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract. 
18.2. - Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu 
cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 
18.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
18.4. - Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea 
contractului. 
 
19. Amendamente 

19.1 – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
19.2 – Documentatiile intocmite de prestator si predate achizitorului devin, dupa plata lor, proprietatea 
achizitorului, care le va utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate si contractate. 
 
20. Subcontractanţii 

20.1 - 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. 
20.2 -  (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi.  

  (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
20.3 -   (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea 
sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului 
contractului. 
 
21. Cesiunea 

21.1 – Prestatorul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute din prezentul contract 
numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al beneficiarului. 
21.2 – Prestatorul nu poate transmite, total sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului contract. 
21.3 – Incalcarea prevederilor alin. (1) si (2) da dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul 
II, reglementat de art. 1553 alin. (2) teza finala din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, contractul 
desfiintandu-se de plin drept, fara punere in intarziere, fara actiune in justitie si fara nicio alta formalitate 
prealabila. 
 
22. Forţa majoră 

22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă in raport cu natura evenimentului. 
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 - 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. 
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica in termen de 5 zile de la aparitie 
celeilalte părţi, în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
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23.1 - 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 
contractului. 
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta 
judecatoreasca de la sediul beneficiarului.  
 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

25. Comunicări 

25.1 -  (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. 
25.2 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie azi ................................, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 

 
  Beneficiar,                                                     Prestator, 

 


