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CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE 
 

Nr. 2680 din 24.05.2019 
 
 
1.Preambul  
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat 
prezentul CONTRACT de prestări servicii,   
între  
 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RUȘEȚU, cu sediul in sat 
Rușețu, str. 1 Decembrie 1918, nr.33, comuna Rușețu, județul Buzău, telefon/fax 
0238.733104 / 0238.733179, având cod fiscal 3724431, cont trezorerie 
RO90TREZ16624680220XXXXX (Trezoreria Pogoanele) reprezentat prin Primar Florin 
Snae, în calitate de Achizitor, pe de o parte  
 
și  
S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L., cu sediul în SUCEAVA, strada EROILOR, nr. 45F……………, 
telefon/fax 0742870326, înregistrată în Registrul Comerţului 0746 063 066,  Cod Unic 
de Înregistrare J33/1002/2011, cont ………………………..deschis la Trezoreria ……………….. 
reprezentată legal prin JITĂRIUC ROBERT - DANIEL, functia ADMINISTRATOR, în 
calitate de Prestator, pe de altă parte.  
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
- contract – reprezintă prezentul contract de achiziţie publică şi toate Anexele sale.  
- achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract. 
- preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
- servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul prezentului contract;  
- forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3.Interpretare 
3.1 -  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică in mod diferit. 
3.3 -  Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract 
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4. Obiectul contractului 

Servicii de PROIECTARE PENTRU REALIZARE OBIECTIVULUI ”MODERNIZARE 
INTRASTRUCTURĂ RUTIEREĂ DE INTERES LOCAL, SAT RUȘEȚU, COMUNA 
RUȘEȚU, JUDEȚUL BUZĂU”, inclusiv asistență tehnică și întocmirea documentațiilor necesare 
obținerii avizelor. 

 
5. Preţul contractului  

5.1. - Preţul plătibil prestatorului de către achizitor pentru prestarea serviciilor de 
PROIECTARE PENTRU REALIZARE OBIECTIVULUI ”MODERNIZARE 
INTRASTRUCTURĂ RUTIEREĂ DE INTERES LOCAL, SAT RUȘEȚU, COMUNA 
RUȘEȚU, JUDEȚUL BUZĂU”, inclusiv asistență tehnică și întocmirea documentațiilor necesare 
obținerii avizelor. 

 este de 107.000 lei fără TVA, la care se adaugă taxa pe valoare adaugata stabilita potrivit 
dispozitiilor legale aplicabile la momentul platii. 
 
5.2 – Prestatiile vor fi decontate pe baza verificării si certificării de catre reprezentantii 
Achizitorului pe baza proceselor verbale de recepție a documentaţiilor, însotite de 
documentele justificative aferente, avandu-se în vedere prestatiile efectiv (real) 
executate, calitatea serviciilor si celelalte criterii de evaluare.  
 
5.3. – Contravaloarea avizelor/acordurilor/aprobărilor/taxelor/anunțuri/ cheltuielile 
notariale vor fi suportate de către achizitor. 
 
6. Durata contractului  
 – Prezentul contract operează valabil între părți, de la data semnării și înregistrării la 
achizitor și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl 
produce. 
 - Perioadele de prestare vor putea fi prelungite, cu acordul expres al părtilor, prin act 
adiţional, în condiţiile legii şi a contractului. 
 
7. Executarea contractului  
7.1.- Durata de realizare a obiectului contractului este de 30 începând cu ziua 
următoare semnării contractului. 
 
8. Documentele contractului 
8.1.  - Documentele anexe la contract sunt (conform achiziției -cumparare directa nr. -
 DA23106513 :  
	

a)propunerea tehnică; 
b)propunerea financiară; 
c) acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente, în timpul derulării 
contractului; 
d) alte documente , după caz. 
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8.2. În cazul în care pe parcursul prestării serviciilor se constată discrepanţe între 
prevederile caietului de sarcini al procedurii şi oferta tehnică/financiară, prevalează 
prevederile caietului de sarcini. 
 
9. Codul de conduită 
9.1. - 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 respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract. Se va abţine să 
facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau 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. 
 9.2. - Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori 
beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, şi prestatorul respectiv, personalul său 
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, 
discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau 
pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
9.3. - Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta 
confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada 
oricărei prelungiri a acestuia, precum şi timp 3 ani după încetarea acestuia. În acest 
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, 
prestatorul respectiv personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi 
conducerea, nu vor comunica timp de 3 ani oricărei alte persoane sau entităţi, nici o 
informaţie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în 
perioada derulării acestuia şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la 
recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, prestatorul 
respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna 
achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, 
testelor/chestionarelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării 
prezentului contractului. 
 
10. Drepturi de proprietate intelectuală 
10.1. - Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către prestator sau 
de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract vor 
deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După încetarea prezentului contract, 
prestatorul nu va păstra copii ale documentelor şi/sau materialelor realizate şi nu le va 
utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al 
achizitorului.  
10.2. - Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu 
va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va 
divulga nicio informaţie furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
10.3. - Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de 
proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor 
fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori 
transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, 
cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală 
ori industrială. 
 
11.Obligaţiile principale ale prestatorului  
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11.1. - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate 
cu propunerea sa tehnica, cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin 
prezentul CONTRACT: 

- să presteze servicii de PROIECTARE PENTRU REALIZARE OBIECTIVULUI 
”MODERNIZARE INTRASTRUCTURĂ RUTIEREĂ DE INTERES LOCAL, SAT RUȘEȚU, 
COMUNA RUȘEȚU, JUDEȚUL BUZĂU”, inclusiv asistență tehnică și întocmirea documentațiilor 
necesare obținerii avizelor. 

în conformitate cu cerințele temei de proiectare, a notei conceptuale și a clauzelor 
contractuale; 
11.2. - Prestatorul se obligă, să presteze serviciile în termenul stabilit si la  nivelul de  
calitate  corespunzător cerinţelor cu respectarea reglementărilor tehnice in vigoare, a 
legislației în vigoare, a clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
11.3. - Prestatorul se obligă să predea documentele  elaborate şi, respectiv, aprobate, 
conform legii si a caietului de sarcini. 
11.4. – Prestatorul raspunde de indeplinirea obligatiilor principale referitoare la 
caliatatea constructiilor in conformitate cu prevederile art.22 coroborat cu art.29 din 
Legea nr.10/1995. 
11.5. - Prestatorul este răspunzător în faţa Achizitorului şi în faţa altor organe de 
control de realitatea, legalitatea şi corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
11.6. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 
şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
11.7. – Prestatorul are obligația de a lua în calitate angajator, toate măsurile prevăzute 
de legea 319/2006 și HG nr.1425/2006 pe toată durata prestării serviciilor. 
11.8. - Prestatorul are obligaţia de a elabora documentația tehnico-economică ce face 
obiectul prezentului contract cu respectarea legislației în vigoare, respectiv HG 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
conform specificațiilor din caietul de sarcini. 
11.9. -Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor 
si/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea documentelor, prestatorul va înstiinţa 
achizitorul și (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
11.10.- În situaţia în care achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, 
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia. 
11.11. – Prestatorul se obligă să remedieze şi să completeze, în termen de 10 zile, fără 
costuri suplimentare pentru achizitor, la sesizarea scrisă a acestuia, toate deficienţele, 
lipsurile, neconformităţile prestaţiilor efectuate, în raport de lege şi contract .           
11.12. – Prestatorul va soluţiona în timp util solicitările de clarificări transmise de 
Achizitor. 
11.13. - Prestatorul este răspunzător în faţa Achizitorului şi în faţa altor organe de 
control, de realitatea, legalitatea şi corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
11.14. - Să îndeplinească orice altă obligație care îi revine potrivit legii. 
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12.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
12.1. -  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate  în termenul convenit în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 15. 
12.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate, după recepţia calitativă și cantitativă a serviciilor. Plata se va face 
numai pentru documentaţiile întocmite, predate şi recepţionate pe baza procesului 
verbal de recepţie, semnat fără obiecţiuni de beneficiar.  
12.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul în concordanță cu volumul de servicii 
prestate, având ca documente justificative factura, procesul verbal de predare-primire 
a documentației prevăzute în caietul de sarcini. Factura se emite după confirmarea 
prestatiilor de către achizitor si aprobarea  la nivelul COMUNEI RUȘEȚU în conformitate 
cu  prevederile legale în vigoare. Confirmarea se face ulterior recepţiei cantitative şi 
calitative a acestora. În situația în care documentația va fi aprobată	 condiţionat sau nu 
va fi aprobată, în termenul stabilit, fără costuri suplimentare, prestatorul va 
remedia/completa neconformitățile/omisiunile semnalate. 
12.4. – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor în termen de cel mult 60 de 
zile de la primirea facturii. 
12.5. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care le deţine şi pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului şi pe care le 
consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
13.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau partială, precum și 
pentru executarea necorespunzătoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile 
asumate și/sau care îi revin, partea în culpă răspunde față de cealaltă parte pentru 
prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract și legii, în măsura în care 
părțile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat în culpă prin simplul fapt al 
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale, dacă nu probează 
existența unei cauze care să îl exonereze de răspundere juridică, potrivit legii.  
13.2. – (1) Se considera neexecutare totală a contractului situația în care una dintre 
părți nu își îndeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin. Toate 
celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate 
si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a contractului. Se consideră 
executare necorespunzătoare a contractulului acea situatie in care una dintre parti nu 
isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii 
revin, ori nu isi indeplinește in mod repetat o obligatie care nu este considerata 
esentiala, in conditiile calitative si de conformitate asumate prin contract si/sau impuse 
de lege.  
Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul contractului, pretul 
contractului, durata contractului, executarea contractului, documentele contractului, 
obligatiile partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, 
protectia mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de 
mediu, de personal etc. aplicabile, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza.  
13.3. - Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre achizitor se face, la alegerea 
autorității, prin reținerea garanției de bună execuție, deducerea din valoarea 
contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii sau prin urmarire in 
conditiile legii.  
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13.4. - În cazul nerespectării termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a 
calcula și percepe de la prestator penalități de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, 
calculate la valoarea serviciilor prestate cu întârziere. 
13.5. - Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitor datoreaza Prestatorului, 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in 
cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, până la achitare. 
13.6. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o 
suma in cuantum de 20 % din valoarea totala a contractului exprimata la art.5 din 
acesta. 
          (2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, 
suma datorata potrivit alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul obligațiilor 
neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia neexecutarii contractului ori pentru 
executarea totala, dar necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza Achizitorului daune 
compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este 
cazul, a actelor aditionale la acesta. 
          (3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, 
Prestatorul datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum 
de 15 % din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale 
aditionale. 
          (4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Achizitorul nu 
este dator sa probeze existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul 
indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 
sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea contractului . 
13.7.  - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de 
documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare sunt 
suportate de prestator, la sesizarea justificată a achizitorului. Aceștia răspund și pentru 
prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau beneficii nerealizate, directe sau 
indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare a unor neconformități, 
neconcordanțe, omisiuni, erori apărute în activitatea specifică inclusiv în  fazele de 
execuție a lucrărilor din culpa acestora. 
 
 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună executie a 
contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție 
publică,  pentru întreaga perioadă de derularea a acestuia. 

        (2) Garantia de bună executie se constituie de către Prestator în scopul asigurarii 
Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a 
contractului. 

        (3) Garantia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii 
suferite de Achizitor in executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii 
contractului din motive imputabile Prestatorului, precum și în cazul prejudiciilor 
produse în executarea lucrărilor din vina Prestatorului, ori în alte situații prevăzute de 
lege. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul 
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garantiei de bună executie, Prestatorul este obligat să-l despăgubescă pe Achizitor 
integral si întocmai. 

        (4) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se 
suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de 
bună execuție în conformitate cu noua valoare a acestuia, în condițiile și sub 
sancțiunile stabilite prin contract. 

14.2. - (1) Prestatorul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului, 
in cuantum de 1000 lei din pretul contractului, fara T.V.A. prin virament bancar sau 
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din 
alt stat  emis în conditiile legii sau de o societate de asigurari în condiţiile art. 40, alin. 
(1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - 
(5) din H.G. nr. 395/2016 aplicându-se corespunzător, 

14.3.- In situația în care părtile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, 
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi 
valabilitatea garantiei de buna executie, în maxim 3 zile de la data intrării în vigoare a 
actului adiţional. 

14.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 
în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau 
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica 
acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
14.5. – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție a contractului în 
termen de 14 zile de la data îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor asumate. 

 
15. Recepţie şi verificări  
15.1. - 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.  
15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea 
reprezentanţilor săi  împuterniciţi pentru acest scop. 
15.3. - Preluarea documentaţiei care face obiectul contractului de servicii, se va face la 
sediul COMUNEI RUȘEȚU în baza unui proces-verbal de predare-primire. 
15.4. –Recepţia cantitativă a documentaţiilor,  se va face pe faze de predare a 
documentaţiei în baza proceselor de predare–primire încheiate între proiectant şi 
autoritatea contractantă, semnate fără obiecțiuni de beneficiar.  
 

 
16. Începere, finalizare, întârzieri 
16.1. -  (1) 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.  
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16.2. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. 
16.3. - Nu se va considera că un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o plată 
exonerează prestatorul de îndeplinirea obligaţiilor asumate. 

	

 
17. Amendamente  
17.1 - Părţile contractante au dreptul, în limita legii, ca pe durata îndeplinirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
17.2 - Contractul de achiziţie publică poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act 
Aditional care sa reflecte modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Autoritatii 
Contractante, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societăţii, si-a prelungit durata ei sau alte modificări 
ale actului constitutiv al societăţii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;  
b) Prestatorul este înlocuit de un nou prestator, in situatia in care drepturile şi 
obligaţiile prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, 
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care 
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 
modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie 
publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire 
prevăzute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, - art.221 alin.1 lit.d pct.i. 
17.3 - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile 
nesubstantiale, precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se 
pot realiza prin Act Adiţional. 
17.4 - In cazul in care se aduc modificari Contractului, acestea trebuie sa respecte 
prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, precum si ale Articolelor 23 alin. (9), 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
17.5 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
17.6 - Actele aditionale încheiate nu trebuie sa conduca la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 
caruia ofertantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
 

18. Subcontractare 
18.1 –Prestatorul are obligatia, în cazul în care subcontractează de a încheia un 
contract in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.  
18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul 
de  subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la 
prezentul contract.  
(2) Contractul încheiate între prestator şi subcontractant trebuie să conţină obligatoriu, 
cel puţin  următoarele elemente: 
    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
    c) valoarea aferentă prestaţiilor subcontractate. 
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18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care 
indeplineste contractul.  
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract.  
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de 
contract incredintata lui de catre Prestator.  
18.4.- Prestatorul poate schimba subcontractantul daca acesta nu si-a indeplinit partea 
sa din contract. Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul 
derularii prezentului contract nu  trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice 
sau financiare initiale si va fi supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.  
18.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestatorul nu va crea raporturi 
contractuale intre subcontractant si Achizitor.  
18.6. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale 
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele 
Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salatiatilor acestuia.  
18.7.- (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din 
contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, 
pentru servicii prestate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi 
subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura 
contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat 
opţiunea în acest sens. 
(2) Subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 
caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea 
contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, 
respectiv autoritate contractantă, Prestator şi subcontractant sau de autoritatea 
contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează 
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la încheierea contractului de  achiziţie publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între Prestator şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât 
activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în 
contractul de achiziţie publică. 
 
19. Încetarea contractului.Rezilierea 
19.1. Prezentul CONTRACT încetează în condițiile legii, în urmatoarele cazuri:  
a) - la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;  
b) - la îndeplinirea obiectului prezentului contract;  
c) - la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al 
partilor;  
d) - in caz de forta majora;  
e) - prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul în care prestatorul nu face 
dovada constituirii garanției de bună execuție în termenul și condițiile contractului 
f) - Prezentul contract încetează în conformitate cu dispozițiile dreptului comun precum 
și prin denunțare unilaterală în oricare dintre situațiile reglementate de art.222 alin.(1) 
și (2) și art.223 alin.1 litera a) și b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 
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19.2. – Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea 
contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a 
contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, 
achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică în perioada 
de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  
    b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorul respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a 
fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
19.3. - În situaţia intrării prestatorului în procedura insolvenţei, contractul se consideră 
denunţat la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării 
achizitorului privitoare la posibilitatea executării obligatiilor contractuale, transmisă în 
conformitate cu art. 123 din Codul insolvenţei, dacă administratorul judiciar/lichidatorul 
nu răspunde solicitării. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării 
unilaterale a contractului.  
19.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul CONTRACT de către una 
dintre părţi,în mod culpabil , dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de 
servicii, cu acordarea unui termen de preaviz de 15 zile şi dreptul  de a pretinde plata 
de daune – interese.  
19.5. - Achizitorul poate rezilia prezentul CONTRACT de servicii cu efecte depline după 
acordarea unui preaviz de 15 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și 
fără intervenția instanței, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la 
acestea; 
- prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 zile notificării emise de 
catre Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării 
obligațiilor din prezentul CONTRACT. 
- prestatorul refuză să aducă la îndeplinire comenzile sau instrucțiunile emise de către 
Achizitor. 
- apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului 
CONTRACT. 
19.6. -  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în 
cel mult 3 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.  
 
20. Cesiunea  
20.1. – Prestatorul poate transfera total sau parțial creantele rezultate din prezentul 
contract, cu notificarea prealabilă a achizitorului. 
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 
  
21. Forţa majoră 
21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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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. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 
 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei  
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  
 
23. Comunicări 
23.1. - (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. 
23.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
24.2 - Prezentul contract se supune și prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare  a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor), părțile 
asumându-și toate responsabilitățile derivate din acest act normativ. 
 
Prezentul CONTRACT s-a încheiat astăzi  24.05.2019 în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte.     
 
 

                                                                                                                       
ACHIZITOR,                     PRESTATOR, 
COMUNA RUȘEȚU         S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L. 
     

	


