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CONTRACT DE SERVICII 

pentru  

“Elaborare Studiu de Prefezabilitate - Construcţii locuinţe pentru tineri – specialişti în sănătate, 

destinate închirierii, prin Programul ANL, conform Legii 152/1998, în strada Ştefan cel Mare, nr.39, 

municipiul Botoşani”  

 Cod CPV  71241000-9 –Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize 

 

nr. ______ data _____________ 

 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de 

servicii între: 

 

Articol 1 Părţile contractante 

 

U.A.T. JUDEŢUL BOTOŞANI – CONSILIUL JUDEŢEAN, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa 

Revoluţiei nr.1-3, cod fiscal 3372955, cont de virament RO37TREZ11624510220XXXXX deschis la 

Trezoreria Botoşani, reprezentată prin COSTICĂ MACALEȚI – Președinte şi Magda Didii – Director 

executiv Direcţia Buget – Finanţe, în calitate de Achizitor, 

şi 

SC ............................., cu sediul în......................, str................, nr............, județ..........,....................., 

tel/fax:.................., e-mail ...................., cod fiscal...................., Nr. de înmatriculare în Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul..................................., cont.................................., deschis la Trezoreria 

mun.........................................., reprezentată prin................................, Administrator / Reprezentant Legal, 

în calitate de Prestator, pe de altă parte. 

 

Articol 2 Definiții 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

b) act adițional - document prin care se pot modifica termenii şi condițiile contractului de 

prestări servicii.  

c) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influențând capacitatea prestatorului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 

proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 

angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea 

aplicabile oricăror terți susținători, sub-contractanți, salariați şi experți acționând sub 

autoritatea şi controlul prestatorului.  

d) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

e) CTE – Comisia Tehnico-Economică, constituită din persoane desemnate de Autoritatea 

Contractantă pentru avizarea documentațiilor tehnico-economice întocmite de prestator; 

f) daune interese / despăgubire generală – suma neprevăzută expres în prezentul contract, care 

este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca şi despăgubire 

plătibilă părții prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a 

obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte; 
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g) durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, 

potrivit legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție de la data intrării sale în vigoare 

şi până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv 

perioada de garanție şi eventualele pretenții fondate pe clauzele sale; 

h) forța 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, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a 

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat 

forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

i) garanția de bună execuție - garanția care se constituie de către prestator în scopul asigurării 

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

j) ordin administrativ - orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către prestator privind 

prestarea serviciilor; 

k) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din 

punct de vedere juridic în acest contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea 

financiară şi propunerea tehnică. În cazul prezentului contract, oferta va desemna 

documentele de calificare, propunerea tehnică şi cea financiară acceptate de către achizitor şi 

pe baza cărora a avut loc atribuirea acestui contract 

l) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 

necorespunzătoare a obligațiilor din contract; 

m) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract, pentru 

serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor; 

n) proiectul - ansamblul activităților pentru realizarea investiției, cunoscute sub denumirea: “ 

Construcţii locuinţe pentru tineri – specialişti în sănătate, destinate închirierii, prin 

Programul ANL, conform Legii 152/1998, în strada Ştefan cel Mare, nr.39, municipiul 

Botoşani” 

o) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte 

condiții financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin 

documentația de atribuire;  

p) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini cuprins în 

documentația de atribuire;  

q) termeni de referință / specificații tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub 

contract, şi orice modificări sau adăugiri ale acestora în conformitate cu prevederile 

Contractului; 

r) termene / perioada - acele perioade care încep să curgă din ziua/ora următoare actului, 

ordinului sau evenimentului care determină execuția unei activități și care se împlinește în 

ziua /ora exactă specificată pentru finalizarea respectivei activități. Atât data de începere cât și 

data de final trebuie să fie în zi lucrătoare. 

s) servicii – ansamblul de activități în legătură cu care sunt prestate în baza prezentului contract, 

totalitatea activităților pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul 

prezentului contract; 

t) subcontractant / subcontractare – persoana juridică sau actul prin care o persoană juridică 

prestează o parte a activităților și serviciilor atribuite prestatorului. 

u) zi - zi calendaristică, an - 365 de zile, cu excepția cazurilor unde se prevede altfel. 

 

Articol 3 Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

3.3. În prezentul contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 

contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice organizație având 

capacitate juridică.  

3.4. Referințele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 

subsecvente prin care acestea sunt modificate.  

3.5. Cu excepția cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este 

expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligației 

respective, după natura sa.  

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

Articol 4 Obiectul principal al contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de “Elaborare Studiu de Prefezabilitate - Construcţii 

locuinţe pentru tineri – specialişti în sănătate, destinate închirierii, prin Programul ANL, conform Legii 

152/1998, în strada Ştefan cel Mare, nr.39, municipiul Botoşani”, în perioada convenită, cu respectarea 

legislației în domeniu şi reglementarilor tehnice în vigoare, în conformitate cu prevederile legale și cu 

obligațiile asumate prin prezentul contract, inclusiv în conformitate cu cerințele din Invitaţia de participare, 

Nota Conceptuală, Tema de proiectare şi Propunerea tehnică a prestatorului.  

4.2. Serviciile ce urmează a fi prestate, descrise în Nota Conceptuală şi în Tema de proiectare și 

însușite prin propunerea tehnică, constau în Studiu de Prefezabilitate - Construcţii locuinţe pentru tineri – 

specialişti în sănătate, destinate închirierii, prin Programul ANL, conform Legii 152/1998, în strada Ştefan 

cel Mare, nr.39, municipiul Botoşani. 

4.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în contract pentru serviciile prestate și 

recepționate, în condițiile şi prin modalitățile de plată stabilite prin prezentul contract. 

 

Articol 5 Prețul contractului 

5.1. Prețul convenit conform propunerii financiare pentru îndeplinirea contractului, plătibil 

prestatorului de către achizitor conform prevederilor prezentului contract, este de ....................... lei fără 

TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ........................ lei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

5.2. Prețul fără TVA a prezentului contract este ferm pe toată durata contractului, nu se actualizează și 

nu se revizuiește. 

5.3. Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului. 

 

Articol 6 Durata contractului 

6.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți şi depunerea 

garanției de bună execuție la sediul Achizitorului în conformitate cu Articol 15. 

6.2. Durata prezentului contract este de maxim 30 de zile, începând de la data înscrisă în ordinul de 

începere a prestării serviciilor. Achizitorul va emite ordinul în termen de o zi lucrătoare după constituirea și 

depunerea garanției de bună execuție la sediul autorității contractante; 

6.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă durata de prestare stabilită, 

acesta are obligația de a notifica în timp util acest lucru Achizitorului și efectuarea demersurilor necesare 

pentru semnarea unui act adițional, fără ca în acest fel să se diminueze dreptul Achizitorului de a solicita 

penalități. Modificarea datelor/duratelor perioadelor de prestare se face cu acordul părților, prin simplă 

Notificare de actualizare a duratei de prestare dacă această dată nu influențează alte activități ale proiectului, 

sau dacă de aceste termene nu depind alte activități ale proiectului. 

 

Articol 7 Documentele contractului 

7.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condițiile stabilite prin prezentul contract, care include în 

ordinea enumerării, următoarele anexe: 
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a) Nota Conceptuală şi Tema de proiectare  

b) Propunerea tehnică -  

c) Propunerea financiară - 

d) Garanția de bună execuție  

e) contractele de asociere, după caz; 

f) contractele cu subcontractanții, după caz; 

g) angajamentul ferm de susținere și declarația din partea terțului, după caz; 

h) Alte documente pe care părțile le înțeleg ca fiind ale contractului 

(i) acte adiționale, dacă există; 

(ii) alte documente după caz. 

7.2. Documentele enumerate la articolul precedent alcătuiesc contractul și trebuie considerate ca 

documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract și fac parte integranta 

din acesta. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Nota Conceptuală şi tema de 

proiectare, prevalează prevederile acestora. În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, 

prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor 

enumerate mai sus. 

 

Articol 8 Obligațiile principale ale prestatorului 

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în nota 

conceptuală, tema de proiectare și propunerea tehnică, anexe la contract, în conformitate cu prevederile 

legislației și reglementarilor tehnice în vigoare în domeniu, românești şi europene. 

8.2. Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte 

asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, pentru a asigura în mod 

continuu personalul salariat ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod 

eficient a sarcinilor acestuia.  

8.3. Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în termenul 

indicat de acesta, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligațiilor sale 

contractuale.  

8.4. Prezentarea documentaţiei în cadrul şedinţelor de avizare la Comisia Tehnico – Economică a 

Consiliului Judeţean se va face de către Prestator, cu obligativitatea de a prelua obiecţiunile, sugestiile sau 

modificările solicitate în partea scrisă sau în planşe, după caz. 

8.5. Prestatorul este obligat să respecte instrucțiunile transmise de către achizitor, ca şi cum acestea 

ar fi parte a contractului însuși, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate. Când prestatorul 

apreciază că dispozițiile sunt emise cu depășirea competenței în exercitarea atribuțiilor ori nu corespund 

scopului contractului, va notifica achizitorul, într-un termen de 2 de zile de la data primirii dispoziției. NU va 

fi suspendată prin această notificare executarea ordinului ce ține de finalizarea unei activități ce periclitează 

încadrarea în data limită precizată la art. 6.2. 

8.6. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă şi protecția 

muncii şi după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la 

libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forțate şi obligatorii, eliminarea 

discriminării în privința angajării şi ocupării forței de muncă şi abolirea muncii copiilor. 

8.7. Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru execuția contractului în termenul pe care 

l-a prevăzut în prezentul contract. 

 

Articol 9 Răspunderile principale ale prestatorului 

9.1. Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

9.2. Prestatorul este răspunzător de calitatea şi fezabilitatea soluţiilor tehnico – constructive propuse 

în cadrul contractului. 
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9.3. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea preturilor, cât şi identificarea tuturor soluţiilor 

necesare realizării în condiții de calitate a obiectivului pentru care se întocmește documentația tehnică  

9.4. Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale contractuale şi după 

încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislația românească aplicabilă.  

 

Articol 10 Codul de conduită al prestatorului 

10.1. Prestatorul are obligația de a acționa în orice circumstanță cu obiectivitate şi imparțialitate, ca 

un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei sale, 

precum şi cu discreția necesară. În special, prestatorul se va abține de la a face orice declarații publice în 

legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, în 

scris, a achizitorului, precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligațiile 

asumate față de achizitor prin acest contract.  

10.2. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul în orice fel fără asentimentul scris al acestuia, 

obținut în prealabil, şi va face acest lucru cunoscut terților ori de câte ori este cazul. 

10.3. Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislației românești 

relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependenții acestora respectă şi se conformează 

acestor prevederi legale.  

10.4. Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta drepturile 

omului şi libertățile cetățenești, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicilor politice, 

culturale şi religioase din România.  

10.5. În cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenții sau 

dependenții săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure 

vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a face sau a 

nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract sau 

orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-

interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câștigate de prestator în baza 

acestui contract.  

10.6. Plățile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă singurul 

venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obțină în legătură cu acest contract. Nici prestatorul 

nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocație, plată indirectă sau orice alt 

venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligațiilor prevăzute în acest contract.  

10.7. Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevențe, gratuități sau 

comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecția drepturilor de autor şi/sau oricărui alt 

drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.  

10.8. Executarea acestui contract nu trebuie să dea naștere unor cheltuieli comerciale neobișnuite. 

Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice 

verificări documentare şi la fața locului pe care le consideră necesare în scopul analizării existenței unor 

cheltuieli comerciale neobișnuite.  

 

Articol 11 Conflictul de interese 

11.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are 

sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparțial. Astfel de 

situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de 

familie sau emoționale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de 

interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.  

11.2. Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care 

poate da naștere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensație 

din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie. 

11.3. Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau 

pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu 

poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării 

formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice 

daune suferite ca urmare a acestei situaţii.  
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11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate cu 

prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera 

necesar.  

11.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile prin care să se asigure că elaborarea 

documentaţiei tehnico-economice se realizează la un nivel corespunzător şi că reflectă în totalitate cerinţele 

şi condiţiile solicitate. 

11.6. Prestatorul va desemna persoanele ce se vor ocupa de corelarea tuturor părților din prezentul 

contract. 

 

Articol 12 Obligațiile principale ale achizitorului 

12.1. Achizitorul se obligă, în conformitate cu prevederile clauzei Articol 13 să plătească prețul 

convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate și recepționate,.  

12.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit, potrivit clauzei 

16. 

12.3. Achizitorul se obligă să pună cu promptitudine la dispoziția prestatorului orice facilități şi/sau 

informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică sau pe parcursul derulării contractului, şi pe care le 

deține achizitorul, pe care le consideră necesare și relevante pentru îndeplinirea contractului. Aceste 

documente vor fi returnate Achizitorului la sfârșitul perioadei de execuție a contractului. 

 

CLAUZE GENERALE 

 

Articol 13 Modalități de plată 

13.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice de la recepţia serviciilor prestate, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind 

măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

13.2 Prestatorul va emite facturile aferente serviciilor prestate; plata serviciilor prestate se va efectua 

după obținerea avizului CTE și semnarea Procesului – verbal de recepţie a studiului de prefezabilitate .  

13.3 Plata se va face pe baza facturii emise de prestator însoțită de procesul verbal de recepție a 

studiului de prefezabilitate  semnat de ambele părţi. 

 

Articol 14 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

14.1. În cazul în care, din vina să exclusivă, prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a 

percepe penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din preţul contractului.  

14.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 13.1 rata dobânzii 

legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a BNR plus 8 puncte procentuale. Rata de 

referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru. 

Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 

14.3. Dacă penalităţile depăşesc mai mult de 10% din preţul contractului, achizitorul după notificarea 

prestatorului, poate să dispună încetarea contractului în conformitate cu prevederile Articol 20. 

14.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 

daune-interese. 

14.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

denunţare 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. 

14.6. În cazul în care din culpa prestatorului, achizitorul suferă prejudicii fie datorate întârzierii în 

prestarea contractului, fie datorită neîndeplinirii oricăror altor obligaţii asumate prin contract, chiar dacă 
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acestea sunt ulterioare recepţiei serviciilor care fac obiectul prezentului contract, prestatorul se obligă să 

suporte în totalitate sumele aferente acestor prejudicii. 

 

Articol 15 Garanția de bună execuție a contractului 

15.1. Prestatorul se obligă să constituie şi să depună la sediul Consiliului Județean Botoșani în 

termen de cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părți, garanția de bună 

execuție a contractului, în cuantum de ______ lei, reprezentând o cotă de 10% din prețul contractului, 

exclusiv TVA, pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia.  

15.2. Garanția de bună execuție se constituie de către Prestator în scopul asigurării Beneficiarului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

15.3. Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar 

în executarea prezentului Contract de Servicii sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile 

Prestatorului, precum şi în cazul prejudiciilor produse din vina Prestatorului în executarea Serviciilor 

prevăzute în contract ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului 

este mai mare decât cuantumul Garanției de bună execuție, Prestatorul este obligat să despăgubească 

Beneficiarul integral şi întocmai. 

15.4. Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar în cont trezorerie RO 

90TREZ1165006XXX000267 deschis la Trezoreria Botoşani, CF 3372955, sau printr-un instrument de 

garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. 

15.5. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Garanția de bună execuție trebuie să prevadă că plata 

garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia 

cu privire la culpa Prestatorului. 

15.6.  (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, 

achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost 

respectate. 

(2) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție aferentă serviciilor prestate, în termen 

de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții 

asupra ei; 

15.7. În cazul în care prestatorul nu depune garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucratoare de 

la data semnării contractului de către ambele părți contractante, autoritatea contractanta are dreptul să 

rezilieze prezentul contract, de plin drept, fără nicio alta formalitate prealabilă de punere în întârziere, fără 

necesitatea unei alte formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

15.8. In situația în care pe perioada derulării Contractului de Servicii este executată Garanția de bună 

execuție parțial sau în întregime, Prestatorul are obligația ca în termen de maximum 5 zile de la data 

executării acesteia să reîntregească valoarea sa, în caz contrar achizitorul este îndreptățit să rezilieze 

Contractul de Servicii de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte 

formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată. 

15.9. În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru orice 

motiv (inclusiv forța majoră), Prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea Garanției de bună execuție, 

în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea actului adițional de prelungire a termenului de prestare, în caz 

contrar achizitorul fiind îndreptățit să rezilieze Contractul de Servicii de plin drept, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe 

de judecată. 

 

Articol 16 Despăgubiri 

16.1. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, 

aferente prestaţiei, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul 

contract, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 

de către achizitor sau a ordinelor decise de achizitor. 

 

Articol 17 Drepturi de proprietate intelectuală 
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17.1. Toate rapoartele şi documentele, inclusiv hărți, diagrame, desene, specificații, planuri, statistici, 

calcule, baze de date, software şi înregistrări suport sau orice materiale achiziționate, compilate sau pregătite 

de către prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea achizitorului. Prestatorul se obligă să 

livreze aceste documente, în original, achizitorului şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele 

prevăzute în acest contract, cu excepția cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest sens.  

17.2. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi 

de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui 

contract, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea 

achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de 

limitare geografică sau de altă natură.  

17.3. Prestatorul va trata toate documentele şi informațiile primite în legătură cu contractul ca având 

caracter confidențial şi – cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru buna derulare a 

contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspecte ale prezentului 

contract şi nu va divulga orice informație obținută de la achizitor fără acordul prealabil, în scris, al acestuia. 

De asemenea, nu va utiliza aceste informații şi nu va face referiri la acestea în prestarea unor servicii pentru 

alții. În cazul în care există divergențe de opinie între prestator şi achizitor cu privire la necesitatea 

publicării/dezvăluirii anumitor informații în scopul derulării contractului, decizia achizitorului în aceste 

situații este finală şi neapelabilă.  

17.4. Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenții acestuia se obligă să mențină secretul 

profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul în 

care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât şi personalul, sub-contractorii sau agenții 

acestuia nu vor comunica oricărei terțe părți nici o informație confidențială obținută sau descoperită pe 

durata contractului şi nu vor face publice nici o informație sau recomandare formulată în executarea 

contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă să nu utilizeze 

informațiile furnizate lui sau obținute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi 

cercetărilor desfășurate pe parcursul şi în scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este 

de natură a cauza prejudicii achizitorului.  

 

Articol 18 Rapoarte, recepţie şi verificări 

18.1. Achizitorul are dreptul, în conformitate cu legislaţia şi prevederile din prezentul contract, de a 

verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea 

tehnică şi din caietul de sarcini. 

18.2. (1)Prestatorul va prezenta studiul de prefezabilitate în 6 (şase) exemplare în format letric şi în 

format electronic, partea scrisă format PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, şi părţile desenate în 

AUTOCAD (DWG).  

 (2) La primirea documentaţiilor de către autoritatea contractantă, se va întocmi şi semna un proces verbal 

de predare – primire a acestora. 

(3) După semnarea procesului verbal de predare – primire, Prestatorul va prezenta documentaţia spre 

avizare la Comisia Tehnico Economică a CJ Botoşani. 

După obţinerea avizului CTE se va întocmi şi semna un proces verbal de recepţie a serviciului care se 

înaintează în vederea decontării. 

18.3. Constituie recepţia serviciilor obţinerea avizului CTE şi procesul verbal de recepție a 

studiului de prefezabilitate; 

18.4. În cazul în care în cadrul procedurii de recepţie se fac observaţii, Prestatorul va proceda la 

refacerea, completarea documentaţiei în conformitate cu solicitările achizitorului fără a modifica oferta 

financiară in termenul stabilit de comun acord. 

18.5. Prestatorul are obligaţia de a prezenta şi a susţine în fata Comisiei tehnico-economice din 

cadrul UAT Judeţul Botoşani documentaţia întocmită şi îşi va asuma răspunderea pentru soluţiile proiectate 

precum şi pentru valorile estimate ale investiţiei. 

18.6. În cazul documentaţiei deteriorate sau cu deficienţe cantitative şi calitative, prestatorul va 

proceda la înlocuirea documentaţiilor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative şi calitative 

fără a modifica oferta financiară, in termenul stabilit de comun acord.  
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18.7. Achizitorul va urmări şi va îndeplini, toate activităţile necesare realizării obiectului prezentului 

contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala orice incident în executare şi 

va emite documentele constatatoare. 

18.8. Achizitorul va iniţia toate demersurile legale aferente organizării şi efectuării recepţiei 

prestaţiilor ce constituie obiectul prezentului contract şi va comunica prestatorului, procesul - verbal de 

recepţie, în termen legal. 

 

Articol 19 Ajustarea prețului contractului 

19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

19.2. Prețul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare a prezentului 

contract, nu se ajustează și nu se actualizează. 

 

Articol 20 Începerea și încetarea contractului 

20.1. Prestatorul are obligația de a începe executarea contractului și prestarea serviciilor conform 

Articol 6 din prezentul contract. 

20.2. Prezentul contract încetează, în condițiile legii, prin executarea, de către ambele părți, a tuturor 

obligațiilor ce le revin conform contractului, prin acordul părților sau ca urmare a dispariției, fără vina nici 

uneia dintre părți, a unui element esențial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislația 

aplicabilă.  

20.3. Suplimentar față de cauzele de încetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia Contractul de 

Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz Prestatorului de 5 zile de la transmiterea 

deciziei, fără necesitatea unei alte formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în 

oricare dintre situațiile următoare: 

a) prestatorul nu își îndeplinește obligațiile în graficul de timp (perioadele stabilite) al 

contractului; 

b) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către 

achizitorul care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din 

contractul de servicii, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor 

de proiectare; 

c) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziții sau instrucțiuni emise de către 

achizitor; 

d) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii 

sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului; 

e) prestatorul declară că nu-şi poate îndeplini obligațiile contractuale; 

f) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu 

exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

g) după semnarea contractului, se constată că declarațiile și documentele prestatorului depuse în 

cadrul procedurii de atribuire a contractului se dovedesc a fi inexacte, în special cu privire la 

motivele de excludere; 

h) împotriva Prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 

privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în 

dauna intereselor financiare ale României; 

i) prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizațională 

care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu 

excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contractul de 

Servicii; 

j) prestatorul nu respectă obligațiile referitoare la confidențialitate și protecția datelor cu caracter 

personal; 

k) prestatorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 

garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele. 
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l) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestațiilor este grav compromisă ca urmare a 

întârzierii prestațiilor din vina prestatorului; 

20.4. Cu excepția situațiilor prevăzute la pct. h, i, j ale art. 20.3, achizitorul va înștiința prestatorul în 

legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancțiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să 

prezinte observațiile sale cu privire la sancțiunile notificate. 

20.5. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a 

acționa prestatorul, civil sau penal, pentru recuperarea de daune-interese, fără a renunța la celelalte 

despăgubiri la care este îndreptățit potrivit prevederilor contractului, pentru orice pierdere sau prejudiciu 

suferit. 

20.6. Decizia de reziliere face obiectul unei înștiințări pe care Achizitorul are obligația de a o 

transmite Prestatorului. 

20.7. Achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate sumele cuvenite prestatorului, la 

data rezilierii. 

20.8. În orice situație în care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate executa garanția de 

bună execuție, în conformitate cu prevederile Articol 15. 

20.9. În urma unui preaviz de 5 zile acordat Achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract 

dacă Achizitorul: 

a) nu își îndeplinește obligația de plată către prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricărei 

certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract; 

b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 30 de zile pentru 

motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa prestatorului; 

20.10. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi prestatorul pentru orice 

pierdere sau prejudiciu suferit. 

20.11. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior 

acesteia în temeiul prezentului contract. În oricare din situații, penalitățile de întârziere se calculează până la 

data efectivă a rezilierii. 

20.12. Nicio solicitare de prelungire a perioadei de execuție nu poate fi transmisă după expirarea 

perioadei de execuție a prestațiilor. 

 

Articol 21 Amendamente 

21.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor și anexelor contractului, prin act adițional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului, în termenii şi condițiile prevăzute prin acest contract.  

21.2. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creșterea prețului contractului, cu excepția 

situațiilor prevăzute de Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  

21.3. Pe parcursul derulării contractului, achizitorul poate prescrie prestatorului modificări de natură 

tehnică sau accepta modificările propuse de prestator, fără a schimba obiectul contractului sau modifica 

substanțial caracteristicile tehnice ale ofertei prezentată de prestator în procedura competitivă de atribuire a 

contractului de prestări servicii. Prestatorul poate prezenta eventualele sale observații într-o perioadă de 5 

zile. 

21.4. Prestatorul nu poate aduce nicio modificare la specificațiile tehnice fără acceptul prealabil al 

achizitorului. Decizia achizitorului privind eventualele modificări va fi notificată spre executare, 

prestatorului. 

21.5. Pe cât posibil după primirea notificării, Prestatorul va prezenta achizitorului o propunere scrisă 

(eventual și un deviz detaliat) ce conține: 

a) descrierea serviciului care urmează să fie executat şi/ sau a măsurilor care urmează să fie luate şi un 

program de execuție; şi  

b) orice modificări necesare la programul de execuție sau cu privire la oricare din obligațiile 

Prestatorului în baza Contractului de servicii de proiectare. 

c) motivele care au generat modificările și orice cheltuială suplimentară determinată de acestea. 
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21.6. Urmând confirmarea propunerii Prestatorului, Achizitorul decide în termen de 5 zile, dacă 

modificările vor fi sau nu executate. Dacă se decide ca modificările să fie executate, se va emite un ordin 

precizând condițiile de realizare a acestora. 

21.7. Formularea acestor modificări de către achizitor se concretizează  prin încheierea unui act 

adițional la contract. 

21.8. Niciun act adițional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia 

forma unui act adițional sau ordin administrativ, sau care nu respectă prevederile prezentului contract, nu va 

deveni operațională. 

 

Articol 22 Subcontractarea și terțul susținător 

22.1. Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

22.2. Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanții desemnați, care se constituie în anexe la contract. 

22.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. 

22.4. Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește 

partea sa din contract. 

22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prețului contractului şi va fi 

notificată achizitorului. 

22.6. Terțul susținător este o persoană fizică/juridică ce nu figurează ca parte a contractului de 

achiziție publică, decât în măsura în care prin angajamentul ferm intervenit între două entități are drepturi 

sau obligații izvorâte din angajamentul respectiv. Angajamentul ferm reprezintă o înțelegere scrisă prin care 

se instituie obligații în sarcina părților semnatare și față de Achizitor în cazul neîndeplinirii obligațiilor de 

către Prestator. 

22.7. În cazul în care contractantul este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de 

contract pentru care a primit susținere din partea unui terț, susținere demonstrată printr-un angajament ferm, 

terțul este obligat prin actul juridic încheiat să substituie respectivul contractant pentru a duce la îndeplinire 

acea parte a contractului ce face obiectul respectivului angajament ferm. Prin urmare, Prestatorul va depune 

toate diligențele pentru a implica terțul susținător în derularea contractului, în situația în care va întâmpina 

dificultăți în implementarea acestuia. 

22.8. Achizitorul este îndreptățit să solicite orice pretenție împotriva terțului susținător pentru 

nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. 

 

Articol 23 Forța majoră 

23.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

23.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

23.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.  

23.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Articol 24 Soluționarea litigiilor 
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24.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu 

îndeplinirea contractului. 

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești competente. 

 

Articol 25 Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul 

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator şi 

achizitor este limba română, cu excepția cazului în care părțile convin în scris, la începutul contractului, 

asupra unei alte limbi de comunicare. 

25.2. Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat este 

legea română. 

 

 

 

Articol 26 Comunicări 

26.1. Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. După primirea oricărei comunicări transmise în scris, părțile au obligația de a confirma 

primirea și înregistrarea acestuia.  

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii.  

26.3. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail. Luarea la cunoștință despre 

aceste comunicări se prezumă din momentul transmiterii comunicării prin mijloacele menționate, la datele de 

contact notificate de părți. 

26.4. În cazul în care Achizitorul nu obține confirmarea de primire pentru cel mult două 

notificări/adrese/înștiințări/comunicări etc. având același obiect, transmise în temeiul prezentului contract la 

ultima adresă declarată de către prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail, 

notificarea/adresa/înștiințarea/comunicarea etc. își va produce efectele de la data transmiterii şi nu de la data 

confirmării de primire. 

Părțile au încheiat prezentul contract la sediul achizitorului, astăzi, data înregistrării, în 4 (patru) 

exemplare de valoare juridică egala, din care trei exemplare revin achizitorului și un exemplar revine 

prestatorului. 

 

Achizitor,           Prestator, 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                    ..................................... 

                    PREŞEDINTE 

           COSTICĂ MACALEȚI 

 

 
Direcţia Buget-Finanţe 

    Director Executiv   Control Financiar Preventiv, 

       Magda DIDII                       Elena MARDAR 

 

 

       Direcţia Juridică    Direcția Investiții,  

Administraţie Publică Locală  Achiziții Publice 

       Director executiv,   Director executiv, 

        Amalia Marian   Antonela Pătrașcu 

 

 

Serviciul Achiziţii Publice  

          Şef serviciu 

       Viorel Țigănașu 


