
CONTRACT OE SERVICll 
nr . . /. ... din .. l.O.~.O.:l:2Gl'l'· 

1. Preambul 
Tn temeiul prevederilor legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
prestari servlcii, intre 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, B-dul N. 
:. - • '! ........ !'I. .... - .. 

~ ~ ·-· . ·-·-···. 
$i 

SC BYBLOSART SRL, cu sediul in localitatea Targu Jiu, Strada Romanesti, nr. 52, Judetul 

253/223899, Cod Unic de Tnregistrare 11362111, 

deschis la Trezoreria Targu Jiu, reprezentata legal pri 

in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi lnterpretati astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 

e 
n 

Gorj , 

cont 

b) achizitor ~i prestator - par1ile contractante, a~a cum sunt acestea nu mite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare tac obiect al contractului; 
e} for1a major~ - un eveniment mai presus de controlul par1ilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prev~zut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila executarea 
~i. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat for1a 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 c.alendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica In 
mod diferit. 
3.3. Clauzele ~i expresiile var fl interpretate prin raportare la intregul contract. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de in/ormare 1i publicitate in cadrul proiectului 
''Modernlzare DJ 203H km 1.6+000-25+500, Buda - Alexandru Odobescu - limita judet Vrancea, judetul 
Buzau'-', cod SMIS 123786, finantat prin POR 2014-2020, in perioada convenita ~i in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract $i caietul de sarcini. 
4.1.1. Activita~ile care fac obiectul contractului: 

1. Publicarea unui comunicat de presa la lansarea proiectului; 
2. Realizare si montare panouri temporare; 
3. Realizare si montare placi permanente; 
4. Publicarea unui comunlcat de presa la finalizarea proiectului. 
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S. Preful controctului 
5.1. Pretul convenit pentru 1ndeptinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 
26.800 lei, la care se adauga TVA In vigoare la data platii ~i este constituit din: 
a. Publicarea unui comunicat de presa la lansarea proiectului -1.500 lei, fara TVA; 
b. Realizare si montare panouri temporare - 9.200 lei, fara TVA; 
c. Realizare si montare placi permanente - 3.200 lei, fara TVA; 
d. Reallzare si montare panou temporar dublu - 8.100 lei, fara TVA; 
e. Realizare si montare placa permanenta dubla - 3.300 lei, fara TVA; 
f. Publicarea unul comunicat de pred la finalizarea prolectului - 1.500 lei, fara TVA. 
5.2. Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 

6. Durata contractului 
6.1. Contractul i~i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea contractanta ~i ramane 
in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii produce. 
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte du pa inchiderea proiectului pr in intermediul caruia se 
finanteaza prezentul contract. 
6.3. Prelungirea din orice motive a perioadei de implementare a proiectului prin intermediul caruia se 
finanteaza prezentul contract atrage implicit prelungirea cu aceea~i perioada a contractului de fata, fara 
ca prestatorul sa poata solicita sume in plus fata de cele consemnate la articolul 5. 

7. Executareo contractului 
7.1. Serviciile prevazute prin contract se vor presta pe perioada de implementare a proiectului, de la data 
emiterii ordinului de lncepere dat de catre achizitor, conform termenelor de realizare asumate prin oferta 
tehnica $i financiara. 

8. Documente/e contractului 
8.1. Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 
a) caietul de sarcini; 
b) oferta tehnica ~i financiara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) anexe; 

9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. Prestatorul va presta Servicii de informare ~i publicitate in cadrul proiectului "Modernizare OJ 203H 
km 16+000-25+500, Buda - Atexandru Odobescu - limita judet Vrancea, judetul Buzau", cod SMIS 
123786, finantat prin POR 2014-2020, in conformitate cu cerin~ele caietului de sarcini ~i clauzelor 
contractuale. Nerespectarea acestei obligatii va atrage dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse 
~i implicit neplata serviciilor prestate. 
9.2. Activitati se vor derula in conformitate cu Manualul de ldentitate Vizuala pentru POR 2014-2020 ~i 
Anexa 8- Masuri de informare ~i publicitate din contractul de finantare. 
9.3. Prestatorul va solu\iona neconformitatile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de catre 
Achizitor in termen de o zi lucratoare. 
9.4. Serviciile vor fi prestate In conditiile stabilite pr in caietul de sarcini, inclusiv prin a cord area de garanlie. 
9.5. Materialele de informare ~i publicitate vor fi utilizate/lansate de prestator numai cu acordul $i dupa 
obtinerea avizului 01 POR de catre achizitor (vezi Anexa - Masuri de informare $i publicitate). in vederea 
obtinerii avizului Ol POR prestatorul va transmite achizitorului materialele in format electronic. 
9.6. Prestatorul este obligat sa monitorizeze situatia personala a angajatilor responsabili cu prestarea 
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, asociatilor ~i/sau a actionarilorin vederea identificarii uoor 
posibile situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, a~a cum acestea sunt definite de lege. In 
cazul identificarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice de indata achizitorului. 
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9.7. Tn cazul In care reprezentantul prestatorului nu notifica achizitorul cu privire la aparilia oricarei situatii 
prevazuta la art 9.6, iar acesta duce la aparitia de sanctiuni achizitorului de catre organele abilitate de 
lege, atunci prestatorul va achita achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor respective precum ~i 
orice alte daune care rezulta din aplicarea acestora. 
9.8. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit ~i la nivelul de calitate corespunzator 
cerin~elor stabilite. 
9.9. Prestatorul se obliga sa predea toate documentele lnsu$ite, semnate $i ~tampilate pe baza de proces 
verbal de predare-primire. 
9.10. Prestatoru t este raspunzator in fata Achizitorului ~i in fata altor organe de contro l, de realitatea, 
legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate $i avizate. 

10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului documentele necesare in vederea realizarii 
obiectului contractului (Manualul de identitate vizuala pt. POR 2014-2020 ~i Anexa - Masuri de informare 
$i publicitate). 
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de eel mult 30 zile de la data 
constatarii prestarii serviciilor, dupa inreglstrarea facturilor la achizitor, totodata tinandu-se cont de 
instructiunile Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional referitor la modul de 
decontare/rambursare a cheltuielilor pentru proiectele proiectele finantate din Programul Operational 
Regional. 

11. Alte responsabilitafi ale prestatorului 
11.1. Prestatorul va considera toate documentele $i informatiile care ii sunt puse la dispozitie referitoare 
la prezentul contract drept private $i confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract tara acordul scris, prealabil, al achizitorului. Daca exista divergente cu prlvire la 
necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii prezentului contract, decizia finala va apartine 
achizitorului. 
11.2. Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara aprobarea 
prealabila a achizitorului ~i de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile sale 
fata de achizitor conform prezentului contract. 
11.3. Prestatorul va respecta $i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor In vigoare in Romania ~i se 
va asigura di si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia ~i 
salariatii din teritoriu vor respecta ~i se vor supune de asemenea acelora~i legi ~i reglementari. Prestatorul 
va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii ~i actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale 
prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau. salariat sau contractat de acesta, inclusiv 
conducerea sa, subordonatii acestuia. 
11.4. Prestatorul se obliga sa despagubeasdi achizitorul impotriva oricaror: 
a)reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate, etc.}, legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i 
b)daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situa1iei In care o astfel 
de incalcare rezulta din respect area caietului de sarcini intocmit de cat re achizitor. 
11.S. Prestatorul sa obliga sa nu emita facturl pentru serviciile prestate decat dupa finalizarea receptiei 
serviciilor ~i prezentarea dovezilor de finalizare a fiec3rei etape, precum: 

a) 2 exemplare din edi1ia ziarului in cares-a publicat fiecare comunicat, pentru fiecare din cele 3 
zile de publicare online · printscreen la pagina web a publicatiei (astfel incat sa fie vizibil textul 
~tirii/anuntului, numele publicafiei on line ~i data aparitiei); 

b) fotografii relevante care demonstreaza respectarea cerintelor privind realizarea ~i amplasarea 
panourilor, precum ~i respectarea continutului grafic al acestora; 

c) alte documente justificative. 
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11.6. Prestatorul va asigura disponibilitatea informatiilor ~i documentelor referitoare la proiect cu ocazia 
misiunilor de control desfii$urate de AM/01 sau de alte structuri cu competente in controlul $i recuperarea 
debitelor aferente fondurilor europene $i/Sau fondurilor publice nationale aferente acestora / dupa caz; 

12. Alte responsabilitaff ale achizitoru/ui 
12.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozi!ia Prestatorului orice facilitati $i/sau informatii pe care acesta 
le consider a necesare in vederea indeplinirii contractului. 

13. Sancfiuni pentru neindeplinirea cu/pabila a obHgafiilor 
13.1. Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum $i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate $i/sau care ii revin, partea in culpa 
raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului Contract $i legii, 
in masura in care partlle nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al 
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obliga1iilor sale, daca nu probeaza existen~a unei cauze 
care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
13.2. in cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula $i percepe de la 
prestator, penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere, calculate la valoarea serviciilor. 
13.3. Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati de intarzlere, 
pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii 
neonorate in termen, pana la achitare. 

14. incetarea contractului. Rezilierea 
14.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c} la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum :?i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art. 222 alin.(1) ~i (2) $i art. 223 alin.l 
litera a) ~i b) din legea nr.98/2016 privind achiiitiile publice. 
14.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pafli, in mod culpabil, 
da dreptul par1Jj lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui termen de preaviz 
de S zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
14.3. Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz de 5 zile 
prestatorului, fcira necesitatea unei alte formalitati ~i fara interventia instantei, in oricare dintre situatiile 
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solidta remedierea executarii 
necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
14.4. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 zile de la 
apari\ia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale in a~a masura i'ncclt indeplinirea contractului respectiv ar fl contrara 
interesului public. 

15. Recepfie 5; verificari 
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia de a notifica, In 
scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
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15.2. Receptia se va face distinct pentru fiecare obiectiv realizat mentionat la art. 4.1.1. In baza proceselor 
verbale de recep\ie. 

16. incepere, finalizare, intorzieri 
16.1. (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie flnalizate in termenul convenit de parti. 

(2) in cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractu I u i de cat re prestator, ind re ptatesc p restato ru I de a solicita pre I u ngi rea perioad ei de presta re a 
serviciilor sau a oridirei faze a acestora, atund partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 
?i vor semna un act aditional. 
16.2. Tn afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

17. Amendamente 
17.1. Partile contractante au dreptul, 'in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire ~i op~iuni, modificarile nesubstantiale, precum ~i 
cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot reallza prin act aditional. 
17.3. in cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, acestea trebuie sa respecte prevederile 
articolului 221 ~i ale articolului 222 din legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum ~i ale 
articolelor 164 ~i 165 din HG nr. 395/2016. 
17.4. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

18. Subcontractanfi ( daca este cozul} 
18.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a inchela contracte cu subcontractantii 
desemnati in acelea~i conditii In care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 

(2) Lista subcontractantllor desemnati, cu datele de recunoa$tere ale acestora, precum $i 
contractele incheiate cu ace$tia se constituie in anexe la prezentul contract. 

(3} Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractan~ii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fr subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

18.3. {1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre 
subcontractantii propu~i In oferta, daca ace~tla solicita, pentru servicii prestate Prestatorului potrivit 
contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozi~iile legale aplicabile, atunci cand 
natura contractului permite acest tucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i-au exprimat optiunea in acest 
sens. 

(2) Subcontractorii 1$i vor exprima la momentul incheierli contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, op;iunea de a fi platiti direct 
de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platlle directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 
prestatia acestora este confirmat~ prin documente agreate de toate cele 3 pa'1i, respectiv achizitor, 
Prestator ~i subcontractant sau de achizitor ?i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul 
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publidi sau atunci cand se 
introduc noi subcontractan\i, contractele lncheiate intre Prestator $i subcontractant/ subcontractanti 
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nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel indit activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele 
aferente prestatiilor, sa fie cuprinse In contractul de achizitie publica. 
18.4. (1) Prestatorul este pe deplln raspunzator taia de Achizitor de modul In care indepline$te contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care i~i indepline$te 
partea sa din contract. 

{3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti, partea de contract 
incredintata lui de catre Prestator. 
18.S. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu $i·a indeplinit partea sa din 
contract. Eventuala schimbare a subcontractanlilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale ~i va fi notificata supusa 
aprobarii prealabile a Achizitorului. 
18.6. Nidun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant $i Achizitor. 
18.7. Prestatorul va raspunde pentru actele ~i faptele subcontractantilor sai $i ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca $i cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatllor 
acestuia. 

19. Cesiunea 

19.1. Prestatorul poate transfera total sau partfal creantele rezultate din prezentul contract, cu notificarea 
prealabila a achizitorului. 
19.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract. 

20. Forta majora 
20.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3. Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aeJiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celellalte parti, imediat $i in 
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
Z0.5. Dadi forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

2.l. Soluflanarea Jitigiilor 
21.1. Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orlce neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului 
21.2. Dadl, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul $i prestatorul nu reu$esc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instan\ele judecatore~ti din Romania. 

12. Comunicari 
22.1. {1) Orice comunicare intre parti, referitoa re la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scr is. 

(2) Orice document scris trebuie 'inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul 
primirii. 
22.2. Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia confirmarii 
in scris a primirii comunicarii. 
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23. Legea aplicabila contractu/ui 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. DispoziJii finale 
24.1. Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Conslliului din 27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind 
llbera circula~ie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor), par1ile asumandu-~i toate responsabilitalile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi 
fiecare parte. 

ACHIZITOR. 

Pre§~<:linte,,. ,,... ' . 

Directia Economica, 
Director executiv, 

AGU 

CO~SILIUL JUDETE 
"VIZAT PENTRU CONTROL 

P((EVCNTIV PROP 

~~t:i.~.i~~~ .'.. ~l J. .. ~~~ .... ?.9.! 

1 IAN. 2019 in doua exemplare originale, cate unul pentru 

PRESTATQR, 
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1.Preambu/ 

CONTRACT DE SERVICll 
nr. 3 din lb. di. Z0/9 .cf-G7-

15.1Au.~1-01~ 

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ~i al HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizi1iile 
publice s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii , intre 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul 
Buzau, 8-dul N. Balcescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 / 0238.725507, avand cod fiscal 
366249 Trezoreria Buzau) reprezentat 

si , 
ULTRATEST S.R.L. , cu sediul in lntrarea Viilor, nr. 15, Sector 5, Judet Bucuresti, 
Localitate Bucuresti, Cod postal 050162, telefon/fax +40213117507,Mobil:0723.533.799 
Ynregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8761/1991, Cod Unic de inregistrare fiscala 
RO 1559745, rezoreria Sectorului 5 
Bucurel?ti, repr func~a Administrator, 
in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1.- Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a)contract- reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b)achizitor §i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite In prezentul 
contract; 
c)pretut contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrals ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
dJ servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e)forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
gre~elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i 
care face imposibila executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revolujii, incendii, inunda\ii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 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. 

3. lnterpretare 
3.1.- Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 
se specifica in mod diferit. 
3.3.- Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contrac 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1.- Prestatorul se obliga sa presteze Serviciul de urmarirea comporta 
constructiei Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau in pe 



inceperea descarcarii construciiei (relocarea Bibliotecii Judet,ene in noua locatie 
situata in Complex C:omercial GALLERIA Buzau) 'i pana la inceperea execu1iei 
lucrarilor din cadrul proiectului "Consolidare, restaurare §ii dotare Biblioteca 
Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau", in perioada convenita ~i in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contractl?i caietul de sarcini aferent. 

5. Preful contractu/ui 
5.1.- Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre 
achizitor, este de 79.411,06 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data platii. 
5.2.-Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
5.3.- Pretul contractului acopera inclusiv eventualele prelungiri ale duratei de executie a 
serviciilor. 

6. Durata contractu/ui 
6.1.- Contractul i~i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea 
contractanta ~i ramane Tn vigoare pana la data epuizarii de drept, conventionale sau legale 
a oricarui efect pe care Tl produce. 

7. Executarea contractu/ui 
7.1.-Serviciile de elaborare a documentatiei tehnico-economice prevazute in prezentul 
contract vor incepe la data la care Autoritatea contractanta emite ordinul de elaborare a 
Proiectului de Urmarire Speciala ~i se incheie la data transmiterii ordinului de incepere a 
lucrarilor de executie de catre autoritatea contractanta catre executantul lucrarilor din 
proiectul "Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" 
Buzau". 
7 .2.-Durata de prestare a serviciilor va fi astfel: 

Faza 1 - elaborarea Proiectului de Urmarire Speciale 
Proiectul de Urmarire Speciala se va lnainta autoritatii contractante Tn termen de maxim 15 
zile de la incheierea contractului de achizifie publica. 

Faza 2 - urmarirea speciala, in baza ordinului de incepere, in perioada de la 
inceperea ~i pana la finalizarea descarcarii constructiei (perioada aferenta relocarii 
Bibliotecii Judetene in noua locatie situata in Complex Comercial GALLERIA Buzau} -
lntocmirea rapoartelor privind urmarirea speciala a constructiei- durata estimata la 3 luni; 
durata estimata se poate eventual prelungi Tn funclie de necesitate. 

Faza 3- urmarirea speciala, in baza ordinului de incepere, in perioada de la 
finalizarea descarcarii constructiei ~i pana la inceperea executiei lucrarilor din cadrul 
proiectului "Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca Judeieana "Vasile Voiculescu" 
Buzau" - intocmirea rapoartelor privind urmarirea speciala a constructiei ~i a referatului cu 
concluziile finale asupra rezultatelor urmaririi speciale - durata estimata la 1 O !uni; durata 
estimata se poate eventual prelungi in functie de necesitate. 

8. Documente/e contractului 
8.1.- Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 
a) caietul de sarcini; 
b)acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, i 
contractului; 
c) oferta prestatorului; 
d)alte anexe la contract. 



9. Obligajiile principale ale prestatoru/ui 
9.1. - Prestatorul va presta Serviciul de urmarirea comportarii in timp a constructiei 
Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu,, Buz.au in perioada de la inceperea 
descarcarii constructiei (relocarea Bibliotecii Judetene in noua locafie situata in 
Complex Comercial GALLERIA Buzau) •i pana la inceperea executiei lucrarilor din 
cadrul proiectului "Consolidare, restaurare 'i dotare Biblioteca Judef.eana "Vasile 
Voiculescu" Buzau", tn conformitate cu cerin\ele caietului de sarcini ~i clauzelor 
contractuale. Nerespectarea acestei obliga\ii va atrage dupa sine, . neacceptarea 
documentatiilor depuse ~i implicit neplata serviciilor prestate. 
9.2.- Prestatorul se obliga sa predea documentatiile astfel solicitate prin caietul de sarcini. 
9.3.- Prestatorul este obligat sa monitorizeze situatia personala a angajatilor responsabili 
cu prestarea serviciilor ce tac obiectul prezentului contract,salariatilor sau personalului 
contractat, asociatilor ~i/sau a actionarilor In vederea identificarii unor posibile situatii de 
conflict de interese sau de incompatibilitate, a~a cum acestea sunt definite de lege. Tn 
cazul identificarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice de indata 
achizitorul. 
9.4.- Tn cazul in care reprezentantul prestatorului nu notifica achizitorul cu privire la 
aparitia oricarei situatii prevazuta la art. 9.3., ceea ce poate determina posibile sanctiuni 
in sarcina achizitorului de catre organele abilitate de lege, atunci prestatorul va achita 
achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor respective precum ~i orice alte daune 
care rezulta din aplicarea acestora. 
9.5.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit ~i la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite prin caietul de sarcini. 
9.6.- Prestatorul se obliga sa predea toate documentele lnsu~ite, semnate ~i ~tampilate 
pe baza de proces-verbal de predare-primire. 
9.7.- Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i in fata altor organe de control, de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate ~i avizate. 
9.8.- Prestatorul va asigura pe perioada derularii contractului personal care tndepline~te 
condiliile de calificare minimale solicitate. in cazul indisponibllitatii la prestarea serviciului 
care face obiectul contractului a unor persoane nominalizate de prestator, acesta are 
obligatia de a asigura inlocuirea persoanelor respective in termen de trei zile de la 
notificarea prealabila ~i acceptul achizitorului. 
9.9.-Prestatorul se obliga sa execute serviciile de elaborare a documentatiei tehnico
economice cu profesionalismul ~i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i cu 
respectarea legislatiei incidente, respectiv a standardelor ~i normativelor in vigoare. 
9.10.-Prestatorul va informa achizitorul despre toate impedimentele sau problemele 
aparute In cursul desfa~urarii serviciului. 

10. Ob/igafiile principale ale achizitorulul 
10.1.-Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului documentele ~i informa\iile 
necesare in vederea realizarii obiectului contractului. 
10.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator In termen 
zile de la data 7nregistrarii facturilor la achizitor. 
10.3. -Factura se emite pentru fiecare faza prevazuta la art.7.2. ~i va avea 
ju stificative: 

~ proiectul de urmarire speciala corespunzator fazei 1. 
- rapoartele privind urmarirea speciala a constructiei corespunzatoar 



- rapoartele privind urmarirea speciala a constructiei ~i referatul cu concluziile finale 
asupra rezultatelor urmaririi speciale, corespunzatoare fazei 3. 

11. Alte responsabilitafi ale prestatorului 
11.1.-Prestatorul va considera toate documentele ~i informatiile care Ti sunt puse la 
dispozitie referitoare la prezentul contract drept private ~i confidentiale dupa caz, nu va 
publica sau divulga niciun element al prezentului contract fara acordul scris, prealabil, al 
achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in 
scopul executarii prezentului contract, decizia finala va apaf1ine achizitorului. 
11.2.- Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului 
fara aprobarea prealabila a achizitorului ~i de la a se angaja in orice alta activitate care 
intra in conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 
11.3.- Prestatorul va respecta ~i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor in vigoare 
in Romania ~i se va asigura ca ~i personalul sau, salariat sau contractat de acesta, 
conducerea sa, subordonatii acestuia ~i salariatii din teritoriu vor respecta ~i se vor supune 
de asemenea acelora~i legi ~i reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul 
oricaror pretentii ~i actiuni in justitie rezultate din orice Tncalcari ale prevederilor Tn vigoare 
de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea 
sa, subordonatii acestuia. 
11.4.- Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul Tmpotriva oricaror: 
a)reclamatii ~i actiuni In justitie, ce rezulta din rncalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i 
b)daune·interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 
11.5. -Prestatorul sa obliga sa nu emita facturi pentru serviciile prestate decal dupa 
finalizarea receptiei serviciilor 9i prezentarea dovezilor de finalizare. 
11.6.-Prestatorul va asigura disponibilitatea informatiilor ~i documentelor referitoare la 
proiect cu ocazia misiunilor de control desfa~urate de AM/01 sau de alte structuri cu 
competen~e in controlul ~i recuperarea debitelor aferente fondurilor europene ~i/sau 

fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz. 
11.7-Prestatorul T~i va indeplini responsabilitatile ~i atributiile specifice In domeniul 
protejarii monumentelor istorice atestati de Ministerul Culturii, dupa cum acestea sunt 
prevazute de actele normative In materie (Legea nr. 10/ 1995, Legea n r. 50/1991, Ordinul 
MDRL nr. 839/2009, HG nr. 925/1995, Ordinul Ministrului Culturii nr. 2495/2010, Legea nr. 
422/2001). 

12. Alte responsabilita1i ale achizitorului 
12.1.- Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati ~i/sau 

informatii pe care acesta le considera necesare In vederea indeplinirii contractului. 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
13.1. - Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiil 
care Ii revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru p 
potrivit clauzelor prezentului contract ~i legii, In masura 1n care partile nu 



Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al neindeplinirH sau indeplinirii 
necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze care sa 11 
exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
13.2. - Se considera neexecutare totala a contractului situatia in care una dintre parti nu 
i~i indepline~te niciuna dintre obliga~iile asumate ~i/sau care ii revin. Toate celelalte situa1ii 
de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin 
reprezinta neexecutare paf1iala a contractului. Se considera executare necorespunzatoare 
a contractulului acea situatie in care una dintre paf\i nu i~i indepline~te una sau mai multe 
dintre obligatiile esentiale asumate ~i/sau care ii revin, ori nu i~i indepline~te in mod 
repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative ~i de 
conformitate asumate prin contract ~i/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 ~i securitatea muncii, 
protec\ia mediului, legislatia, reglementarile ~i 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 
autoritatii, prin deducerea din valoarea contractului a daunelor-interese moratorii ~i/sau 
compensatorii sau prin urmarire in conditiile legii. 
13.4.- in cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula ~i 
percepe de la prestator penalitati de intarziere de 0, 1 % pe zi de intarziere, calculate la 
valoarea serviciilor prestate cu intarziere. 
13.5. - Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati 
de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scaden~ei sumei facturate, in cuantum de 
0, 1 % din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
13.6. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate ~i/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 paf\iala, dar este corespunzatoare, suma 
datorata potrivit alin. 1 se calculeaza propoftional cu nivelul obliga~iilor neexecutate. Daca 
nu se poate stabili propoftia neexecutarii contractului ori pentru executarea totala, dar 
necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza Achizitorului daune compensatorii in cuantum 
de 10% din valoarea serviciului/serviciilor neexecutate sau executate necorespunzator, 
inclusiv, daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 

' 
(3) in cazul in care executarea este partiala ~i. 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 adi1ionale. 
(4)in situatiile prevazute la alin. 1, 2 ~i 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este dater sa 
probeze existenta ~i/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei 
penale). Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau du a caz 3 i 
prezentul articol se poate deduce din valoarea contractului. 

14. incetarea contractului. Rezilierea 
14.1. -Prezentul contract inceteaza in condi\iile legii, in urmatoarele caz 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentulul contract; 



c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al paf1ilor 
contractante; 
d)in caz de forta majora. 
(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i 
prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) 
~i art.223 alin.1 litera a) !?i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
14.2.-Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. 
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu 
acordarea unui termen de preaviz de 10 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune -
interese. 
14.3.- Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui 
preaviz de 10 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati i;;i fara interven\ia 
instantei, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: ' , 

- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita 
remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul 
contract; 

- prestatorul refuza sa aduca la Tndeplinire comenzile sau instructiunile emise de 
catre Achizitor; 

- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului 
contract. 
14.4. -Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, Tn eel 
mult 3 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prev~faute la data tncheierii 
contractului ~i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura incat 
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

15. Receptie $i verificari 
15.1 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica, din caietul de sarcini~i din 
legislatia in vigoare incidenta. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, 
identitatea reprezentantilor sai imputemiciti pentru acest scop. 
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

16. incepere, finalizare, intarzieri 
16.1.-(1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de 
parti. 
(2) in cazul in care: 
a) orice motive de Tntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite 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 ~i vor semna un act aditional. 
16.2.- in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a 
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorulu 
penalitati prestatorului. 

17. Asigurarea de raspundere civilii profesionala 
17.1.- Prestatorul va detine o asigurare de raspundere civila profes 
prejudiciile cauzate Achizitorului urmare unor acte, fapte, savar~ite din culp 



~i/sau in legatura directa cu desfa§urarea activitatii profesionale. Asigurarea va acoperi 
pierderile materiale suferite de prestator pentru plata prejudiciilor provocate achizitorului. 
17.2.- Prestatorul va p~ne la dispozitia achizitorului, la semnarea contractului, certificatul 
de atestare ~i asigurarea de raspundere civila profesionala. 

18. Amendamente 
18.1.- Paftile contractante au d reptul, in llmita leg ii, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adi\ional. 
18.2.- Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire ~i op~uni, modificarile 
nesubstantiale, precum ~i cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot 
realiza prin act aditional. 
18.3.-in cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, acestea trebuie sa 
respecte prevederile art. 221 ~i ale art. 222 din Legea nr. 98/2016privind achizitiile publice. 
precum ~i ale art. 23 alin. 9, 164 ~i art. 165 din HG nr. 395/2016. 
18.4.- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante 
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la 
data incheierii contractului. 
18.5. - Orice modificare legislative sau a prevederilor contractului de finantare a 
proiectului lncheiat cu AMPOR 2014-2020 care vizeaza prezentul contract se va aplica in 
mod corespunzator. 

19. Cesiunea 
19.1.- Cesiunea obligatiilor pa'1ilor contractante este interzisa. 
19.2.- Prestatorul poate cesiona total sau pa1ial creantele rezultate din prezentul contract, 
cu notificarea prealabila a achizitorului ~i cu respectarea Codului Civil care reglementeaza 
cesiunea de crean\a. 
19.3.- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garan\ja sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

20. Forta majora 
20.1.- Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3.- indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a tortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4.- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
pa'1i, imediat !_?i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
20.5.- Daca torta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din paf1i sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

21. Solutionarea litigiilor 
21.1.- Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei 
in legatura cu indeplinirea contractului. 



21.2.- Daca, dupa 15 zile de la Tnceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i 

prestatorul nu reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

22. Comunicari 
22.1.-(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat Tn momentul transmiterii cat ~i in 
momentul primirii. 
22.2.- Comunicarile intre parti se pot face 9i prin telefon. telegrama, fax sau e-mail cu 
conditia confiITTlarii in scris a primirii comunicarii. 

23. Legea aplicabila contractului 
23.1.-Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
23.2.-Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. Dispozitii finale 
24.1 - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile de 
punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te 

prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), parfile 
asumandu-~i toate responsabilita\ile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contracts-a incheiat astazi __ 1_
5
·_1A_N_. _zo_t9_Tn doua exemplare originale, cate 

unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 

Direqia Economica, 
Di 

Oirectia Dezvoltare Regionala, 
Director Executiv 

N 
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CON"?A~ ~JJJ~JJ 
nr ........ din ................ .. 

·· ' 

1. Preambul 
1n temeiul prevederilor legil nr. 98/2016 privind achlzitille publice, s.:.a fnch~iat ·~t~,~~ntur· CO-ntract de 
prestari servicii, intre 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEJUL BUzAU, cu sedlul in 

FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Sos. Nicolina, nr. 74, Judet: lasi, Localitate: lasi, Cod postal: 
:t: , ~ .... _t_ . 70078 I Comertului J22/1152/2002, Cod Uni<: de 

lnregi deschis la Trezoreria la~i reprezentata legal 
prin F te de Prestator, pe de alta parte. 

z. De/lnitll 
2.1. 1n prezentul contract urmAtorli termeni vor fl interpretatl astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - P~rtile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pr~ul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespuniatoare a tuturor obllgatiitor asumate prin contract; 
d) servlcii - activitati a c~ror prestare fac obiect al contractului; 
e} forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre$elii sau vinei 
acestora, care nu putea fl prevazut la momentul incheierti contractului ~i care face imposibila executarea 
~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefilnd exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un evenlment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibllitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obfigatiilor uneia din paf1i; 
f} zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
g,1. in prezentuf contract, cu excep~ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zlle reprezinta zife calendaristice daca nu se specifica in 
mod dlferit. 
3.3. Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prln raportare la intregul contract. 

4. Obiectul principal al contractulul 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze Servlcii de informare 11 publicitate tn cadrul proiectului 
"Madernlzare DJ 2031<, km 3B+ooo - 75+o00, M6raclnenl - Podu Muncil~ judetul Buzaun - Cod SMIS 
JZ4872, finantat in cadrul POR 2014-2020, in perioada convenita ~I in conformitate cu ob llgatlile asu mate 
prin prezentul contract ~i caietul de sarcinl. 
4.1.1. ActfviUtlle care fac oblectul contractulul: 

1. Publicarea unul comunicat de presl la lansarea proiectului; 
2. Reallzare si montare 7 panourl temporare; 
3. Realizare si montare 7 placi permanente; 
4. PubHcarea unui comunlcat de presi la flnalizarea proiectului. 
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s. PrefU/ contractulul 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, pl~tlbll prestatorulul de catre achlzitor, este de 
25.400,00 lei, la tare se adauga TVA in vigoare la data plafli ~i este constituit din: 
a. Publicarea unul comunicat de presi la lansarea proiectului-1.150,00 lei, fira TVA; 
b. Realizare si montare panouri temporare -17.500,00 lei, fara TVA; 
c. Realizare si montare placi permanente - 5.600,00 lei, tara TVA; 
d. Publicarea unui comunicat de presa la finalizarea proiectului-1.150,00 lei, fare TVA. 
5.2. Pre1u1 contractului este term ~i nu se actuallzeaza pe toata durata contractului. 

6. Durota contractului 
6.1. Contractul i$i incepe valabilitatea la data semnarii ~i tnregistrarli la autorltatea contractanta §i rAm3ne 
in vigoare pAm\ la data epuizarii conventionale sau legale a oridrui efect pe care it produce. 
6.2. Prezentut contract inceteaza sa produca efecte dupa inchlderea prolectulul prin intermediul druia se 
finanteaza prezentul contract. 
6.3. Prelungirea din orice motive a perioadei de implementare a proiectului prin intermediul caruia se 
finanteaza prezentul contract atrage implicit prelungirea cu aceea~i perioada a contractului de fata, fara 
ca prestatorul sa poata solicita sume in plus fat~ de cele consemnate la articolul S. 

1. Executatea contractului 
7.1. Serviciile prevazute prin contract se vor presta pe perioada de implementare a proiectului, de la data 
emiterii ordinului de in(epere dat de catre achizitor, conform termenelor de realizare asumate prin oferta 
tehnlca ~i flnanclara. 

8. Dotumentele contractulul 
8.1. Documentele contractului sunt, in ordlnea enumerata: 
a) caietul de sarcini; 
b) oferta tehnica ~i flnanciara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) anexe; 

9. Obligafiile prlncipale ale ptestatorului 
9.1. Prestatorul va presta Servlcll de lnformare Ii publlcitote in cadrul proiectului "Modernlzare DJ 203K, 
km 38+ooo - 75..000, Maracinenl - Podu Muncii, juderul Buzau11 

- Cod SMIS 114872, finantat 1n cadrul 
POR 2014-2020, in conformitate cu cerintele caletulul de sarcini ~i clauzelor contractuale. Nerespectarea 
acestei obllgatii va atrage dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse ~i implicit neplata serviciilor 
prestate. 
9.2. Activitatile se vor derula in conformitate cu Manualul de ldentitate Vizuala pentru POR 201~2020 
~I Anexa 8- Masuri de informare $i publicitate din contractul de flnantare. 
9.3. Prestatorul va solutiona neconformitatile $i/sau neconcordantele semnalate $i prezentate de c~tre 
Achizitorin termen de o zi lucratoare. 
9.4. Serviciile vor ft prestate in condiliile stabilite prin caietul de sarcini. Furnizorul are obllgatia de a 
asigura garantia pentru eventualele defeqiuni aparute la produsefe ce fac obiectul achlzltiel, inlocuind 
produsele cu defec:tiuni pe cheltulala sa. Tn caz de deteriorare in urma unor fenomene naturale, panourile 
se vor inlocui in termen de 15 zile fara costuri suplimentare. 
9.5. Materiatele de informare ~i publlcitate vor fi utilizate/lansate de prestator numai cu acordul $i dupa 
obtinerea avizulul 01 POR de titre achizitor (vezl Anexa - Masuri de informare ~i publicitate). in vederea 
obtineril avizului 01 POR prestatorul va transmite achlzitorului materialele in format electronic. 
9.6. Prestatorul este obligat sa monitorizeze sltuatia personala a angajatil 
servlciilor ce fac obiectul prezentului contract, asociatilor ~i/sau a aqlonarilor 
posibfle situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, a$a cum ace 
cazul identlficarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice 

i unor 
ge. Tn 
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9. 7. ln cazul in care reprezentantul prestatorului nu notlfld achizitorul cu prlvire la aparitia oricarei situalii 
prevazuta la art 9.7, far acesta duce la aparitia de sanctluni achizitorului de catre organele abilitate de 
lege, atunci prestatorul va achita achizitorulul contravaloarea corectiilor/reducerilor respective precum ~i 
orice alte daune care re2ult~ din apticarea acestora. 
9.8. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit ~I la nivelul de calltate corespunzator 
cerintelor stabilite. 
9.9. Prestatorul se obligii sa predea toate documentele insu$ite, semnate $i ~tampilate pe bazA de proces 
verbal de predare-primire. 
9.10. Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului $i in fa\a altor organe de control, de realitatea, 
iegalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate ~i avizate. 

10. Obligafiile princlpale ale achlzitorului 
10.1. Achizitorul se oblig~ sa puna la dispozitia prestatorului documentele necesare in vederea realizarii 
obiectului contractului (Manualul de identltate vizuala pentru POR 2014-2020 ~I Anexa - M~suri de 
informare $i publicitate). 
10.2. Achfzitorul se obligli sa plateasca pretut catre prestator in termen de eel mult 30 zile de la data 
constatArii prestarii servlc111or, dupa inregistrarea facturilor la achizitor, totodata tinandu-se cont de 
instructiunile Autorltatii de Management pentru Programul Operational Regional referitor la modul de 
decontare/rambursare a cheftulelilor pentru proiectele proiectele finantate din Programul Operational 
Regional. 

u. Alte responsabillmfl ale prestatorulul 
11.1. Prestatorul va considera toate documentele ~i informatille care ii sunt puse la dispozitie referitoare 
la prezentul contract drept private ~i confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga ntciun element al 
prezentuful contract farA acordul scris, prealabil, at achizitorului. Oaca exista divergente cu privire la 
necesitatea publicaril sau divulgarii in scopul executarii prezentului contract, decizla finala va apafline 
achizitorului. 
11.2. Prestatorul se va abtine de la or Ice declaratf e pub Ii ca privind derularea contractului far a aprobarea 
prealabila a achizitorulul ~i de la a se angaja 1n orice alta actlvftate care intra in conflict cu obligatllle sale 
fata de achizitor conform prezentulul contract. 
11.3. Prestatorul va respecta $1 se va supune tuturor legilor ~i reglemeintarilor in vigoare in Rom3nia ~i se 
va asigura d si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia ~i 
salariatii din teritoriu vor respecta $i se vor supune de asemenea acelora~i legi ~i reglementari. Prestatorul 
va despagubi achizitorul fn cazul oricaror pretentii ~i aqiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale 
prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv 
conducerea sa, subordonatii acestuia. 
11.4. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii $i actiuni in justltie, ce rezulta din 'incalcarea unor drepturi de proprietate intelectual~ 
{brevete, nume, marcl inregistrate, etc.), legate de echipamentele, matertalele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, $i 
b) daune-interese, costurl, taxe ~i clieltuleli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfef 
de incAlcare rezulta din respectarea caietuful de sarcfnl intocmit de catre achizitor. 
11.S. Prestatorul sa obllga sa nu emita facturi pentru serviciife prestate de~t dupa finalizarea receptiei 
serviciilor ~i prezentarea dovezilor de finalizare a flecarei etape, precum: 

a) 2 exemptare din editia ziarului in cares-a publicat fiecare comunlcat $i pentru fiecare·dln cele 3 
zile de publicare Online - prlntscreen la pagina web a publicatiei (astfel incat Sa fie vizibil textul 
$tiril/anun~ului, numele publicatiei online $1 data aparrtiei}; 

b} fotografii relevante care demonstreaza respectarea cerin~elor pri 
panourilor, precum ~i respectarea continutului grafic al acestora; 

c) alte documente justificatlve. 
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11.6. Prestatorul va asigura disponibllitatea informatiilor ~i doctJmentelor referltoare la proiect cu ocazla 
misiunilor de control desfa~urate de AM/01 sau de alte structuri cu competente In controlul ~i recuperarea 
debitelor aferente fondurilor europene ~l/sau fondurllor publice nationale aferente acestora , dupa caz; 

1Z. Alte responsabilitatl ale achizitorului 
U.1. Achlzitorul se obliga sa puna la dispoz~ia Prestatorului orice facllitati ~i/sau informatii pe care acesta 
le considera necesare tn vederea indeplinirii contractului. 

.13. Sancflunl pentru netndeplinirea culpabila a obligafii/or 
13.1. Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiall, pretum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obllgatlile asumate $i/sau care Ii revin, partea in culpa 
raspunde fatA de cealalta parte pentru prejudlciul produs, potrlvit clauzelor prezentului Contract $i legii, 
in m~sura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat tn culpa prin simplul fapt al 
neindeplinlril sau indeplinirll necorespunz~toare a obllgatiilor sale, dac~ nu probeaza existen~a unei cauze 
care s~ ii exonereze de r~spundere juridica, potrivlt legii. 
13.2. in cazuf nerespectarii termenului de prestare, achizftorul are dreptul de a calcula ~i percepe de la 
prestator, penalitlti de tntarziere de 0,1% pe zi de tntarziere, calculate la valoarea servlciilor. 
13.3. Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalltati de intarziere, 
pentru fiecare zl de dupa data scadentel sumei facturate, tn cuantum de 0,1% din valoarea facturii 
neonorate in termen, pana la achitare. 

14. incetarea contractului. Rezilierea 
14.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b} la indeplinlrea obiectului prezentului contract; 
c} la o data anterioara celei pentru care a fost lncheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) In caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiife reglementate de art. 222 alin.(l) ~i (2) $i art. 223 alin.1 
litera a) $i b) din Legea nr.98/2016 prlvind achizftiile publice. 
14.2. Nerespectarea obfigatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre paf"ti, in mod culpabil, 
da dreptul paf1ii lezate de a cere rezillerea contractului de servicli, cu acordarea unui termen de preaviz 
de 5 zife ~i dreptul de a pretinde plata de daune -interese. 
14.3. Achizltorul poate rezilla prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz de 5 ziJe 
prestatorului, fara necesitatea unel alte formalitati $i fara interven;ia instantei, in oricare dintre situaiiile 
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achlzitor care ii solicita remedierea execut~rli 
necorespunz~toare sau neexecuUrii obligatmor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza s3 aduca la lndeplinire comenzlle sau instructiunile emise de catre Achizltor; 
- apafilia oricarei alte incapacltati legale care sa impiedlce executarea prezentului contract. 
14A. Achizltorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 zile de la 
aparltia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data tncheierll contractului ~i care conduc la 
modificarea cfauzelor contractuale in a~a masur~ inc~t indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 
interesului public. 

15. Recepfie ~; verljlcari 
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servlcmor pentr 
cu prevederile din propunerea tehnic~ si din caietul de sarcini. Achlzitorul a 
scris, prestatorului, identltatea reprezentantilor sai lmputemicqi pentru aces 
15.2. Receptla se va face distinct pentru fiecare oblectiv reallzat mentionat la 
verbale de receptie. 

ifica, in 
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16. incepere, finaflzare, int6rzleri 
16.1. (1) Servicille prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 

(2) tn cazul tn care: 
a) orlce motive de in~rziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi$nulte 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 $1 vor semna 
un act aditionat. 
16.2. tn afara cazului in care achlzitorul este de acord cu o prelunglre a termenului de prestare, orlce 
intarziere Tn indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a sollcita penaliU1i prestatorului. 

17. Amendamente 
17.1. P~rttle contractante au dreptul, tn limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modiflcarea dauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. Modificarile ce deriva din alte clauze de revlzuire ~; optiuni, modificarile nesubstantiale, precum ~i 
cele cu privlre la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin act adittonal. 
17.3. ln cazul In care se aduc modific~ri Contractulul de prestare, acestea trebuie s~ respecte prevederlle 
articolului 221 ~ ale articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum ~I ale 
articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
17.4. Partile contractante au dreptul, pe durata fndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierli contractului. 

18. Subcontractanfi ( daca este cazul} 
18.1 Prestatorul are obllgatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii 
desemnati in acelea~i conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desernnati. 

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoa$tere ale acestora, precum ~i 

contractele tncheiate cu ace~tia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele tncheiate intre contractant ~j subcontractantii trebule sa contina obligatoriu, eel 

putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b} numeJe, datele de contact, reprezentantii legali al noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

18.3. (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/p~rtilor din contract indeplinite de catre 
subcontractantii propu~ in oferta, daca ace~tia soliclta, pentru servicii prestate Prestatorului potrivit 
contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legate aplicabile, atuncl cand 
natura contractului permite acest lucru ~i dad subcontractantli propu~i ~i-au exprimat optiunea in acest 
sens. 

(2} Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheferii contractufuf de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct 
de catre achizitor. Achizltorul efectueaza pl~tile directe c~tre subcontractantll agreaJI doar atunci cand 
prestatla acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 paf'!i, respectlv achlzitor, 
Prestator ~i subcontractant sau de achizitor $i subcontractant atunci cand, in mod nejustiflcat, Prestatorul 
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publlca sau a 
noi subcontractanti, contractele incheiate tntre Prestator ~i subcontractant/ subcon 
In oferta sau declarati ulterior, astfel tncat activit~tile ce revin acestora, precu 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractuf de achizltle publlca. 
18.4. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achlzltor de modul in care in 

troduc 
alizati 
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{2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care i$i indepline~e 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte p:irti, partea de contract 
tncredintat~ Jui de catre Prestator. 
18.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu $1-a Tndepllnit partea sa din 
contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularil prezentulul contract 
nu trebule sA conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiate ~Iva fl notificat~ supus~ 
aprobarii prealablle a Achizitorului. 
18.6. Niclun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant ~i Achizitor. 
18.7. Prestatorul va raspunde pentru actele $i faptefe subcontractantilor sal $i ale expeflilor, agentilor, 
salariatllor acestora, ca $i cum ar fl actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor 
acestuia. 

19. Cesiunea 
19.1. Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu notificarea 
prealabili a achlzitorului. 
19.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilltate privind garantla sau orlce alte obligatii 
asumate prin contract. 

zo. Forta major6 
20.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. Forta majora exonereaza pArtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaz~. 
20.3. indeplinlrea contractului va fl suspendata tn perioada de actlune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturlle ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitla acesteia. 
20.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilafte parti, imediat ~I in 
mod complet, produc:erea acesteia ~i sa ia orice masuri care n stau la dlspozftie in vederea llmitarii 
consecintelor. 
20.s. Daca forta majora aqioneaza sau se estlmeaza ca va actiona o perioada mal mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notlfice celeilalte paf1i incetarea de pfln drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretindA celeilalte daune-lnterese. 

21. SolUflonarea litlQillor 
21.1. Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate lvi intre el tn cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului 
21.2. Daca, dupii 15 zile de la fnceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractualA, flecare poate sollclta ca disputa s~ se sof utioneze de 
catre instantele judecatore~tl din Rom3nia. 

22. Comunlcari 
22.l. (1) Orlce comunicare intre pArti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s~ fie 
transmls~ in scris. 

(2) Orlce document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterfl dt ~i in momentul 
primirii. 
22.2. ComunicArile intre paf1i se pot face ji prin telefon, telegrama, fax sau e-mail 
in scris a primirii comunicarii. 

23. Legea apllcabild contractu/ul 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

arii 
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24. Dlspozlfii finale 
24.1. Prezentul contract se supune $i prevederllor legli nr. 190/2018 privind masurlle de punere in 
aplicare a Regulamentului {UE) 2016/679 al Parlamentulul European $i al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~e prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind 
libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Oirectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor), partile asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract s-a inchelat in doua exemplare originale, cate unul pentru frecare parte. 

ACHIZITOR, 
Unitatea Administratlv 'leritortala J_udetul Buzau 

. tAAN. 

Directia Economld, 
Ditl'Of'1'ftP 

VIZAT, 
Dlreqla Juridld 11 Adminlstratie Publid 

Locali, 

CONSIUU[ JUOETEAN 
"VtlAT PENTRU CONTR 

PREVENTIV PR 
iNr. srgmuot ·MAI. 10~9 
l Data.~···· · · · ····· .. ···· .. ··· 

PRESTATOR, 
FLAROM ADVE ING S.R.L. 
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CON~): DE tJ~)/ICI} 
nr.1J.ifjin ........ ~~.~fJJ°f 

1.Preambul 
in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s·a incheiat prezentul contract 
de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
I "': .... •• - a • ,. 14112 / 0238. 725507, avand cod fiscal 3662495, cont 

(Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte Petre 
de o parte 

~i 

s.c. ALIDO PROIECT S.R.L., cu sediul in Municipiul Piatra Neamt, str. Profesor Ion Negre, nr.12, 
judet Neamt, telefon/fax 0233/234005, inregistrata i 
J27/528/2001, Cod Unic de Inregistrare RO 14342100, 
1637 deschis la Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata I 
administrator, In calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definitii 

I •11• ~ ·-•• • ... 

2 . 1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta~i astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achlzitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul pa~ilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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 pa~i; 
f) zi - zi calendaristica; an • 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi " sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la 'intregul contract. 

4. Obiectu/ principal al contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de Expertiza tehnica si D.A.L.1. pentru 
obiectivul de lnvestltii "Modernizare drumuri judetene pentru acces Vulcanii Noroiosi D.1 
1.02F km. 0+000-8+800 si D.1 220A km. 0+000-5+800,Satuc-Pollciori·Vu/canli Norolosi 
,judetul Buzau" in perioada convenita ~i in conformitate cu obligaWle asumate prin prezentul 
contract $i tema de proiectare (anexa la prezentul contract). 

5. Preful contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplfnirea contractulu i, platibil prestatorului de catre achizitor, este 
de 111.360,00 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data platii . 
5.2 - Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 

6. Durata contractu/ui 
6.1. - Contractul 1-?i incepe valabilltatea la data semnarii $i lnregistrarii la autoritatea contractanta 
Si ramane in vlgoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii 
produce. 
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7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este mentionata in tema de 
proiectare:30 de zile, termen ce curge de la data perfectarii contractului prin semnare $i inregistrare 
la achizitor, pentru realizarea expertizei tehnice si 45 de zile de la predarea expertizei, pentru 
obtinerea certificatului de urbanism si elaborarea documentatiei DAU . 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt, In ordinea enumerata: 
a) tema de proiectare; 
b) oferta tehnica !?i frnanciara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularil contractului; 
d) alte anexe, daca exista; 
e) dovada constituirii garantiei de buna executie; 

9. Obligafiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul va presta Servicii de Expertiza tehnica si D.A.L.I. pentru obiectivul de 
lnvestitii "Modernizare drumuri judetene pentru acces Vulcanii Noroiosi D.J J 02F km. 
0+000·8+800 si DJ 220A km. 0+000-5+800,Satuc-Policiori-Vu/canii Norolosi ,judetul 
Buzau"in conformitate cu cerintele din tema de proiectare ~i clauzelor contractuale. Nerespectarea 
acestei obligatii va atrage dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse si implicit neplata 
serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze documentatia solicitata conform 
legislatiei in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice. 
9.3. - Prestatorul va solutiona neconformitatile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de 
catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solu!iona i n timp util solicitarlle de clarificari transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu cerintele temei de 
proiectare ~i cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite. 
9.7. - Prestatorul se obliga sa predea toata documentatia in format hartie in 3 exemplare plus 1 
exemplar pe suport electronic; va fi insu~ita, semnata ~i ~tampilata prin grija prestatorului, pe baza 
de proces verbal de predare-primire. 
9 .8. - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului §i in fa!a alter organe de control, de 
realitatea, legalitatea $i corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
9 .9. - Prestatorul are obligatia de a lua in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 $i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii servici ilor. 

10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 

10.2 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 
calitativa ~i cantitativa a documentatiei elaborate. Achizitorul va confirma in termen de 5 zile de la 
primirea documentatiei conformitatea acesteia. 

(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit, avand ca document justificativ factura 
fiscala. Factura se emite dupa confirmarea achizitorului. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii. 
10.4 - Achizltorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati $i/sau informatii pe 
care le detine §i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului §i pe care le considera necesare 
indeplinirii contractului. 

1 J. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligafiilor 
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11.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum !,>i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate !,ii/sau care ii 
revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului Contract $i legii, in masura In care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al nerndeplinirii sau 'indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca 
nu probeaza existen~a unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
11.2. ·In cazul nerespectarii termenulul de prestare, Achizltorul are dreptul de a calcula $i percepe 
de la Prestator,cu titlu de penalitati pentru intarziere,o suma in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi 
de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei. 
11.4. · Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati de 
intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentel sumei facturate, in cuantum de 0,1 % din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

J.2. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1. (1) Prezentul contract lnceteaza in conditlile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract lnceteaza In conformitate cu dispozitiile dreptutui comun precum ~i 
prin denuntare unilaterala In oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) $i (2) ~i 

art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitlile publice. 
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui 
termen de preaviz de 5 zile §i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz 
de 5 zile prestatorului, rara necesitatea unei alte formalltati ~i fara interventia instantei, in oricare 
dintre situaiiile urmatoare, dar nelimltandu-se la acestea: 
• prestatorul nu se confOrmeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarfi obligatiilor din prezentul contract; 
• prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa lmpiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, In eel mult 3 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data lncheierii contractului ~i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale In a~a masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public . 

.13. Garanfia de buna execufie a contractului 
13.1. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului se stabileste la 10 % din pretul 
contractului de achizitie publica fara T.V.A. 
13.2. - Garantia de buna executie se va constitui in conditiile legil in termen de 5 zile lucratoare 
de la data semnarii contractului de achizitie publica. 
13.3. (1) in situatia in care partile convin pretungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru 
orice motiv (incluslv forta majora), prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de 
buna executie, in maxim 3 zile de la data intrarii In vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de buna executte ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de prestare a serviciilor pana la avizarea/aprobarea 
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
13.4.- Achizltorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul lndeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
contractantul nu 'i~i rndepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretentli asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 
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prestatorului, cat ~i emitentului instruinentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiclulul. 
13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data 
predaril si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective sau de la data finalizarii 
tuturor obligatiilor contractului. 

14. Recepfie ~; verificari 
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
14.2. - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 
14.3. ~ Preluarea documentatiei care face obiectul contractului de servicii se va face la sediul 
Consiliului Judetean Buzau in baza unui proces-verbal de predare-primire. 

JS. fncepere, finallzare, intarzieri 
15.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti 
conform prevederilor art. 7, 

(2) in cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incatcarea 

contractului de catre Prestator, indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a servicillor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 
15.2. - In afara cazului In care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere In indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 

16. Amendamente 
16.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata rndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
16.2. - 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 aditional. 

16.3. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, acestea trebuie sa respecte 
prevederile articolului 221 si ale articolului 222 din Legea privlnd achizitlile publice nr. 98/2016, 
precum si ale articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
16.4. - Partile contractante au dreptul, pe durata lndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prln act aditional, in cazul aparitiei unor circumstan\e care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data lncheierii contractului. 

17. Subcontractanfi 
17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
17.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantil desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate lntre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urrneaza a fi subcontractate; 
b) nurnele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
17.3. - (1) Achizltorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i In oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator $i subcontractant in conformitate cu dispozitiile fegale 
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aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a ti platiti 
direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, 
respectiv achizitor, Prestator ~i subcontractant sau de achizitor ~i subcontractant atunci cand, in 
mod nejustifrcat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~i subcontractant/subcontractanti 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel 'incat activitatile ce revin acestora, precum ~i 
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse In contractul de achizitie publica. 
17.4. - (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 
lncredintata Jui de catre Prestator. 
17.5.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi 
notificata supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
17.6. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 
17.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

J8. Cesiunea 
18.1. - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezuftate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
18.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

l 9. Forta majora 
19.1. - For-ta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3. - Indeplinirea contractului va fr suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturlle ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.4. - Partea contractanta care invoca for-ta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie In 
vederea limitarii consecintelor. 
19.5. - Oaca forta majora aqioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

20. So/ufionarea litigiilor 
20.1. - Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului 
20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §ii prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 
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2l. Limba care guverneaza contractul 
21.:t. Limba care guverneaza contractul este limba romana 

22. Comunicari 
22.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie lnregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul 
primirii. 
22.2. - Comunicarile intre par-ti se pot face $i prin telefon, fax , cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

Art.23. Legea aplicabila contractului: 
23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
23.2. - Prezentul contract se supune !?i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere 
in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
$i privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor}, partile asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest 
act normativ. 

23.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii §i inregistrarii lui la sediu! 
achizitorului. IJ 
Preze'ntul contract se pertecteaza astazi / d . ?~ JO I 1 in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

ACHIZITOR, PREST ATOR, 
U.A.T. Judetul Buzau S.C.ALID 

PR~£1)I~TE,,_"' 

Direc~ia Ee --· 
Director ex 

Ee. Liviu-Mihai 

VIZAT, 
Directia luridica ~i Administratie Publica Locala, 

Director Executiv 
Mi 

Directia Administrare Patrimoniu si Investitii 
Director Exe 

CONSILiUL JUDETE 
"VIZAT PENTRU CONTRO 

PREVENTIV PRO 

Nr. siglllu 144 MAR. ZQJ9 .. 
Oata ....................... .. 6 



;. _.....,. ·~ ...... .. -. -· . . _.... . .. _. ·- . . . .. ··~ 

. ----- ~- 11' 1! ' .. --~ . ·: ·, .. · "··· ·;J 
..__. , I . _,, t. ' • I' · . • t,; N _,, ti... . • , , . •rt\.,;., .. ~ 

1.Preambul 

CONTRACT DE SERVICll 
nr. f 3 · din J l MAR 2019 

N ...... " l:lt'J . ~ . -~·· ··- ;; 

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizi~ile publice s-a 1ncheiat prezentul contract de 
prestari servicii, lntre: 

Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU (prin autoritatea deliberativa 
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU), cu sediul in municipiul Buzau, B-dul Nicolae Balcescu nr. 
48, telefon/fa /725507, cod fiscal 3662495, cont trezorerie 

zoreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte. Petre 
11 Nc:.A\.:iU, 1n calitate de Achizitor, pe de o parte 

~i 
S.C. MIRALEX S.R.L., cu sediul in Ploiesti, strada Spatari, nr. 22, judetul Ploie~ti , telefon . . . .. - - . 

2. Definifii 
2.1. - Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract- reprezinta prezentul contract §i toate Anexele sale. 

cont IBAN 
eprezentat~ legal 
e de alta parte. 

b} achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului, pentru 
7ndeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a carer prestare fac obiect al contractului; 

e} forta majorA - un eveniment mai presus de controlul partitor, care nu se datoreaza gre~elii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractului ~i care face 
imposibila executarea ~i. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: n~zboaie, revolutii, incendii, inundapi sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 
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. 

3. lnterpretare 
3.1. - ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular var 
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dac~ nu se 
specifica in mod diferit. 

3.3. - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 



4. Oblectu/ principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de dirlgenfie $Bntier aferenta proiectarii Ji 
executarli lucrarilor pentru proiectul ,,Restaurarea, conservarea Ji modemizarea 
imobilului situat Tn municipiul Buzau, b-dul N. Balcescu, nr. 40 in vederea infiinfarii 
Centrului Muzeal l.C. Bratianu,, in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract ~i caietul de sarcini. 
4.2. Prestatorul se obliga sa execute servicii constand Tn: 
a) asisten1a tehnica pentru beneficiar in contractul principal de lucrari; 

b) monitorizarea ~i supervizarea lucrarilor de constructii conform legisla,iei in vigoare. 

5. Preful contractului 
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, 
este de 109.200 lei, la care se adauga T.V.A. in vigoare la data platii. 
5.2. - Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
5.3. - Pretul contractului poate fi ajustat, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privlnd 
achizitiile publice, numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre 
autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea 
la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor pe 
baza carora s-a fundamental pretul contractului. 
5.4. Valoarea totala de plata se va achita defalcat, in baza rapoartelor de activitate Tntocmite de 
catre prestator, dupa cum urmeaza: 

o 90% pe parcursul executarii lucrarilor de constructii pe baza rapoartelor lunare 
depuse impreuna cu situatia de lucrclri. 

o 10% se achita du pa semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor pe 
baza raportului final. 

6. Durata contractu/ui 
6.1. - Contractul T!?i rncepe valabilitatea la data semnarii ~i Tnregistrarii lui la autoritatea 
contractanta ~i ram~ne In vigoare ptlna la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui 
efect pe care 11 produce. 
6.2 - Contractul nu va fi considerat terminat ptlna cand procesul-verbal de receptie finala nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fest executate conform 
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor regale, dupa expirarea 

perioadei de garantie. - in cazul Tn care la semnarea procesulul verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor sunt consemnate deficiente necesare a ti remediate de executantul lucrarilor, suma 
finala se va plati dupa remedierea acestora. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este de 60 luni, termen ce curge 
de la data ordinului de incepere a prestarii serviciilor de catre achizitor. 

7.2. Durata de prestare a serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata lucrarilor din 

cadrul contractului de lucrari, inclusiv prelungirea acesteia cu acte aditionale privind extinderea 
perioadei de executie a lucrarilor. 

8. Documente/e contractului 
8.1. Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 



a) caietul de sarcini; 
b) oferta tehnica ~i financiara . 

c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) acord de subcontractare nr.001/11.03.2019, incheiat intra SC Miralex SRL si lntreprindere 
lndlviduala Lascu Dorel Victor si acord de subcontractare nr.002/11 .03.2019, incheiat intra SC 
Miralex SRL si SC Terra Construct Proiect SRL. 
e) anexe, daca exista. 

9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul va presta Servicii de dirigentie de §antier aferenta proiectarii ~; executarii 
lucrarilor pentru proiectul ,,Restaurarea, conservarea ~; modemizarea imobilului situat 
in municipiul Buzau, b-dul N. Balcescu, nr. 40 ln vederea infiintarii Centrului Muzeal l.C 
Bratianu,,. in conformitate cu cerlntele caietului de sarclni si clauzelor contractuale. . ' 
Nerespectarea acestor obliga~ii va atrage dup~ sine neacceptarea serviciilor prestate si implicit 
neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze documenta,ia solicitata 
conform legislatiei in vigoare ~i cerintelor caietului de sarcini. 

9.3. - Prestatorul va solutiona neconformiUitile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate 
de catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solutiona In timp util solicitarile transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a pres ta serviciile prevazute Tn contract cu prof esionalismul 
~i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu cerintele caietului de 
sarcini ~i cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 
umane, materiale, echipamentele sau allele asemenea, cerute de §i pentru contract, 1n masura 

in care necesitatea asigurarii acestora este prevazut~ In contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract. 

9.7. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite prin contract ~i caietul de sarcini. 
9.8 - Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara 

aprobarea prealabila a achizitorului ~i de la a se angaja in orice alta activitate care intra 1n 
conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 
9.9. - Prestatorul se obliga sa respecte in perioada de prestare a serviciilor cerin1ele caietului 

de sarcini pus la dispozitie de Achizitor. 
9.10. - Prestatorul este raspunzator Tn fata Achizitorului ~i Tn fata altor organe de control , de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea serviciilor prestate. 

9.11. - Jn situatia desfa~urarii unor misiuni de control din partea AM/01 sau a altar autoritati care 
au competente in controlul ~i recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare ~i/sau 

fondurilor publice nationale aferente acestora, prestatorul are obligatia de a asigura 
disponibilitatea informatiilor ~i documentelor care privesc proiectul ce este implementat de 
achizitor. 

9.12. - Prestatorul are obliga~ia de a lua in calitate de angajator, toate masurile prevazute de 
Legea 319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

9.13. - Prestatorul i~i asuma raspunderea in conformitate cu clauzele relevante din contractul 
de servicii ~i cu cerin~ele caietului de sarcini , inclusiv raspunderea financiara in fata Autoritatii 



Contractante, 1n circumstantele stabilite prin caietul de sarcini, si va compensa Autoritatea 
Contractanta pentru toate costurile care deriva din Tncalcarea obligatiilor sale. 

10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1. -Achizitorul se oblig~ sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, dupa 
receptia calitativa ~i cantitativa a presta\iei, pe baza rapoartelor elaborate ~i prezentate conform 
cerintelor caietului de sarcini. Achizitorul va confirma tn termen de maxim 10 zile de la primirea 
rapoartelor conformitatea acestora. 

(2) Achizitorul se oblige sa plateasca pre~ul convenit, avand ca document justificativ 
factura fiscala. Factura se emite dupa confirmarea de catre achiztor a rapoartelor elaborate ~i 

prezentate conform cerintelor caietului de sarcini. 
(3) Plata serviciilor se achita doar in baza aprobarii rapoartelor financiare prevazute !?i 

solicitate prin caietul de sarcini. 
10.3. -Achizitorul se oblige sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe 
care le detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare 
indeplinirii contractului. 
10.4. -Achizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are obligatia de a se 
implica activ prin reprezentantii s~i pentru a rezolva toate problemele ce pot ap~rea pe 
1ntreaga durata a prestarii serviciilor care sunt in responsabilitatea beneficiarului ~i de care 
depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului. 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor 
11.1. - Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asurnate ~i/sau care Ii 
revin, partea 1n culpa r~spunde fa\a de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului contract ~i legii, tn masura in care p~rtile nu au convenit altfel. Debitorul este 
prezumat Tn culpa prin simplul fapt al netndeplinirii sau lndeplinirii necorespunzatoare a 
obliga~ilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze cares~ Tl exonereze de raspundere 

juridica, potrivit legii. 
11.2. - in cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula ~i 
percepe de la prestator, penalitati de lntarziere de 0, 1 % pe zi de intarzier'e, calculate la valoarea 
serviciilor. 
11.3. - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati de 

intarziere, pentru fiecare zl de dupa data scadentel surnei facturate, in cuantum de 0, 1 % din 
valoarea facturii neonorate in termen, panel la achitare. 

12. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1. ( 1) Prez en tut contract Tnceteaza in conditiile leg ii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 

d) in caz de forta majora; 
(2) Prezentul contract inceteaza ·tn conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum 

~i prin denunlare unilateral~ in oricare dintre situa~iile reglementate de art. 222 alin.(1) ~i (2) ~i 

art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 



12.2. - Nerespectarea obllgatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. Tn 
mod culpabil, d~ dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea 
unui termen de preaviz de 10 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui 
preaviz de 1 O zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalita\i ~i fara interven,ia instan\ei, 
in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimit~ndu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea 
execut~rii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- apari\ia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare servicii , in 
eel mult 3 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului ~i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura incat 
Tndeplinirea contractului respectiv ar fi contrar~ interesului public. 

13. Receppe $i verificari 
13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
13.2. - Verificarile vor fi efectuate Tn conformitate cu prevederile din prezentul contract ~i caietul 
de sarcini. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea 
reprezentantilor sai Tmputerniciti pentru acest scop. 

14. incepere, finalizare, fntarzieri 
14.1. - (1) Serviciile prestate In baza contractului, trebuie finalizate ln termenul convenit de parti. 

(2) in cazul In care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, Tndreptc!itesc prestatorul de a solicita pretungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 
14.2. - in afara cazului 1n care achizitorut este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere In Tndeplinirea contractului da dreptul achizitorulul de a solicita penalitati 
prestatorul ui. 

15. Amendamente 
15.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
15.2. - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale, 
precum sl cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin act 
aditional. 
15.3. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare servicii, 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. 
15.4. - Pclrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care 



lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data 
tncheierii contractului . 

16. Subcontractanti 
16.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
16.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele lncheiate 1ntre contractant ~i subcontractanti trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaz~ a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
16.3. - ( 1 ) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu§i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate 
Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractan\ii 
propu~i ~i-au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii T~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora fn contractul de achizitie publics, dup~ caz, optiunea de a fi 
platiti direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii 
agrea~ doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate 
cele 3 parti, respectiv achizitor, Prestator ~i subcontractant sau de achizitor §I subcontractant 
atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza contirmarea executarii obligatiilor 
asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la Tncheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti , contractele lncheiate intre Prestator ~i 

subcontractanUsubcontractanti nominalizati in ofertcl sau declarati ulterior, astfel incat 
activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul 
de achizitie publica. 
16.4. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe depl!n 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 Jui de catre Prestator. 
16.5. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea 
sa din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii 
prezentului contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare 
initiate si va fi notificata, iar apoi supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
16.6. -Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 



16.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sili si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

17. Cesiunea 
17.1. - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
17.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contract. 
17.3. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
prezentul contract. 

18. Forta majora 
18.1. - For-ta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta ac1ioneaza. 
18.3. -Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, darfara 
a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partllor pana la aparilia acesteia. 
18.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozi\ie Tn 
vederea limitarii consecintelor. 
18.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

19. Solu/ionarea litigiilor 
19.1. - Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau Tn legatura 
cu indeplinirea contractului 
19.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul 
nu reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergentcl contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

20. Comunicari 
20.1. - ( 1} Orice comunicare intre pclf"ti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in 
momentul primirii. 
20.2. - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condltia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

21. Legea aplicabila contractului: 
21.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
21.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere 
in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i?i al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice Tn ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu 



caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE 
Regulamentul general privind proteqia datelor), pa'1ile asumandu-~i toate responsabilitatile 
derivate din acest act normativ. 

21.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i Tnregistrarii lui la sediul 
achizitorului. 

P t I t t ~ h . t t- . 2 t. MAR. 7019 A d - I . . I At rezen u con rac s-a inc era as az1 ......... ....................... in oua exemp are angina e, cc. e 
unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 

Directia Economica, 
Dire 
ec. Li 

Directia pentru Adminlstrarea Patrimoniului 
fi lnvestitii, 
Director executiv 

CONSIL'IUL JUDETEA 
"VIZAT PENTRU CONTROL 

PREVENTIV PROP 
Nr. elglllu : 1 l MAR. 1019 
Date ............... ................. . 
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CONTRACT DE SERVICll ! :> . ,, ., , 
! ' s. ., ~ .~ 

DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUlfE:tUtffARI 
nr. I 5 din OS . O'; . {C)J 9 

1. Partlle: 

t;j• { :. ;\/·i 

t>!..f""I 
~, APR. 2019 

Unitatea Administratlv Teritoriala JUDETUL BUZAU, cu sediul in municipiul Buzau, B-dul 
Nicolae Balcescu, nr. 48 telefon 0238.414.112 fax. 238.725.507, Cod de 1nregistrare Fiscala 
3662495, cont trezoreri rezoreria Municipiului Buzau) reprezentat 
prin Petre Emanoil NEA - re~e mte e onsi i ui Judetean Buzau, in calitate de achizltor, pe de o 
parte ~i 

Societatea S.C. CONSULTANTA PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE - CONSIT S.A., cu sediul 
in localitatea Bucuresti, str. Strada: Arame~ti, nr. 4, cod de inregistrare fiscala 5405340, inregistrata 
la Oficiul Registrului Comer;ului sub nr. J40/6411/1993, telefon 0723369639, reprezentata prin 
Administrator unic Borocan Marius Dan, in calitate de prestator, pe de alta parte, in calitate de 
furnizor, pe de alta parte, 

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizi;iile publice $i ale H.G. nr. 395/2016 
privind normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, de comun acord, inteleg sa 
incheie prezentul contract de servicii cu urmatorul continut: 

2. Deflnitii 
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract- reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b. achizitor $i prestator - par-tile contractante, a~a cum sunt acestea nu mite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fl prevazut la momentul 
incheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restriqii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 
enunciativa. 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 obligaliilor uneia din parti; 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. in prezentul contract, cu excep1ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifrca 
in mod diferit. 
3.3. Clauzele $i expresiile vor fl interpretate prin raportare la intregul contract. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractu/ul 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare a proiectului tehnic pe fiecare dintre 
specialitatile urmatoare: 

• A4 - Rezistenta mecanica §i stabilitate pentru construcfii rutiere, drumuri, poduri; 

• 82 - Siguranta In exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviafie; poduri; 
tunele; 

• D - fgiena, sanatate ~i mediu pentru toate domeniile; 
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• Af - Rezistenfa mecanica ~i stabmtatea terenului de fundare a construcfiilor $i a masive/or de 
pamdnt, pentru obiective de investitii ale autoritatii contractante. 

5. Preful contractului $i conditli de plata 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinlrea contractului, pfatibil prestatorului de catre achizitor, este de 
28.800 de lei pentru serviciile prestate in total, la care se adauga T.V.A. in vigoare la data platii. 
5.2. Pretul este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata perioada de derulare a contractului. 
5.3. Plata se va face in conformitate cu specificatiile incidente din caietul de sarcini, in functie de 
fazele de verificare 1, 2 sau 3, cu luarea in considerare a ofertei financiare defalcate prezentate. 

6. Durata contractului 
6.1. Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii ~i inregistrarii contractului la 
achizitor pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect, inclusiv pe parcursul executiei 
lucrarilor in cazul schim barii solutiilor tehnice din proiect. 

7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului incepe de la data primirii ordinului de prestare al serviciilor I comanda ~I 
se va desfii$ura cu respectarea termenelor stabilite prin caietul de sarcini ~i se lncheie la 60 de zile de 
la semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de construc~ii ~i predarea documentatiei 
,,AS Built" de catre proiectant. 

B. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt (in ordinea enumerata): 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnica; 
c) propunerea financiara; 
d) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului. 
e} anexe daca exista. 

9. Obligaf iile prlnclpale ale partilor 
9.1. Obligafii generate ale Prestatorului 
a) sa dovedeasca abilitate, grija $i perseverenta in indeplinirea obligatiilor care Ii incumba potrivit 
Contractului sau legii; 
b) sa relationeze, in scris, cu toate entitatile (Achizitor, proiectant, experti, executant, etc.) 
implicate in realizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului prevazut la art. 4 din Contract, in 
vederea optimei efectuari a acestora; 
c) sa notifice prompt Achizitorului toate erorile, omisiunile, vidile sau altele asemenea, descoperite 
de el In proiect pe durata indeplinirii Contractului. 
d) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit normelor aplicabile in vigoare ~i 

Contractului sau documentelor acestuia. 
e) in cazul in care, in etapa de avizare, sunt solicitate modificari ale solutiei tehnice, verificatorul de 
proiect va verifica proiectul modificat fara costuri suplimentare, in eel mai scurt timp posibil. 
f} Pentru prestare serviciilor ce fac obiectul contractului prestatorul va dispune pe toata durata 
contractului de personal de specialitate atestat corespunzator pentru cerintele solicitate. 

9.2. Obligatii speciflce pentru Prestator 
a) sa presteze serviciuf de verificare a proiectului pentru categoria de lucrari mentionata la art. 4.1., 
cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare la data efectuarii prestatiei, in special potrivit, 
standardelor si normativele prevazute in caietul de sarcini, respectiv: Hotararea nr. 907 /2016 privind 
etapele de elaborare $i continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiiii finantate din fondurl publice, H.G.nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului de verificare $i expertizare tehnica de calitate a 
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proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructiilor, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea in constructii astfel cum a fost modificata ~i completata ulterior, Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinul 
M.l.P.A.T.nr. 5/N/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calitatii 
materialelor, elementelor de constructii ~i p'roduselor destinate constructiilor, precum ~i a oridror 
alte prevederi legale ~i normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii Contractului (dupa 
caz); 
b) solutiile tehnice de modificare a prevederilor initiale ale proiectului vor fi verificate de catre 
verificator, conform prevederilor legale; 
c) sa efectueze opera~iunea de verificarea a proiectului numai cu personal atestat, potrivit legii; 
d) Sa predea documentele inSU$ite, semnate ~j ~tampilate pe baza de proces-verbal de predare
primire, inregistrat la ambele parti contractante. 
e) sa raspunda de asigurarea nivelului minim de calitate privind cerintele impuse conform legii ~i 
normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importan~a a constructlei; 
f) sa indeplineasca orice alte obfigatii ce n revin conform legii $i uzantelor pentru indeplinirea 
corespunzatoare a Contractului; 
g) in calitate de angajator sa ia toate masurile prevazute de Legea 319/2006 $i HG 1.425/2006 pe 
toata durata prestarii serviciilor; 
h} verlficatorul nu poate verifica, semna $1 $tampila proiectul intocmit de el sau la a carui elaborare a 
participat; 
i) raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce prive$te asigurarea nivelului de calitate a 
constructiei/constructiilor pentru realizarea cerintelor fundamentale aplicabile prevazute in proiect, 
precum $i pentru concordanta dintre solutia tehnica descrisa In memoriile tehnice pe specialitati, 
tehnologia de executie propusa pentru realizarea obiectivului de investitii $i caietele de sarcini 
corespunzatoare, concordanta reflectata inclusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic 
de executle; 
j) efectueaza verificarea din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice/proiect numai 
pentru domeniul/domeniile $i/sau subdomeniul/subdomeniile de constructii $i/sau 
specialitatea/specialitatile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator 
cerintei/cerintelor fundamentale pentru care a fost atestat; 
k) nici o aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale 
reprezentantului Autoritatii contractante nu vor exonera de raspundere prestatorul. 

10. Obligafiile principale ale Achizitorului 
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate in termenul convenit, daca prestatorul 
~i-a respectat obligatiile contractuale referitoare la termenul de prestare a serviciilor. 
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de eel mult 30 de 
zile de la da.ta primirii facturii. 
10.3 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul in concordanta cu volumul de servicii prestate, avand 
ca documente jusUfrcative factura, procesul verbal de predare-primire a documentaliei. 
10.4 Achlzitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe care le 
detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare indeplinirii 
contractului. 

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor. Reziliere 
11.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul/executantul nu reu~e~te sa-~i indeplineasca in 
termenul convenit, obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a 
deduce/calcula din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,1% din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2. in cazul in care achizitorul, nemotivat, nu onoreaza facturile acceptate la plata in termenul 
convenit, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1%, din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
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obligaliilor. 
11.3. Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. ~i 11.2. curg de drept din data scadentei obligatiilor 
asumate conform prezentului contract. 
11.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a rezilia contractul cu respectarea unui termen de preaviz de 15 
zile ~idea pretinde daune interese. 

12. incepere, /inalizare1 fntarzieri, 
12.1. Prestatorul are ob/igatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractu lui. 
12.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 
(2) in cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b} alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfef decat prin incalcarea contractului de 
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perloadei de prestare a serviciilor 
sau a oricarei faze a acestora, atunci parlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor 
semna un act aditional. 
12.3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplintrea contractului da dreptul achizitorufui de a soliclta penalitati prestatorului. 

13. Ajustarea pretului contractu/ui 
13.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract ~i nu vor ft actualizate. 

14. Amendamente 
14.1. Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata 7ndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractu lui, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data lncheierii 
contractului. 
14.Z. Prezentul contract se supune ?i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind m~suri de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectla persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protectia datelor), pa'1ile asumandu-?i toate responsabilitalile derivate din acest act 
normativ. 

JS. Subcontractanti 
15.1- Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea~i conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
15.3 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline~te 
contractul. 
15.4- Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care i~i indepline$te 
partea sa din contract. 

16. Ceslunea 
16.1.Prestatorul poate cesiona total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
16.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind obligatiile asumate prin 
contract . 
17. Forfa majora 
17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
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contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
17.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei · majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
$i in mod complet, producerea acesteia $i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limit~rii 
consecintelor. 
17.5. Daca for1a majora aqioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de .6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte paf1i incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

18. Solufionarea litiglllor 
18.1. Achizitorul $i executantul var face toate eforturile pentru a rezolva pe ca le amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura cu 
indeplinirea contractului. 
18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul $i executantul nu 
reu$esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

19. Comunicari 
19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
20. Comunicarile intre parti se pot face $i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

21.. Legea aplicabila cantractului 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contracts-a incheiat in doua exemplare originate, cate unul pentru fiecare parte. 

PREST ATOR, 
S.C. CONSULTANTA PENTRU 

INFRASTRUCTURI TERESTRE • CONSIT S.A. 

.. .. 6 •' • 

Direqia Administrare Patrimoniu ~i lnvestitii, 
Director Executiv 

CO~ S l liUL JUO ETE 
"V!ZAT PENTRU CONTRO 

P~E\IENT'IV PRO 
1-' r. fill(:lllll : J. 
l~~ .. . .. .... u.S .. MA.l.7.nlS 
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contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
17.3. Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imedlat 
~i in mod comp let, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
conseci ntelor. 
17.S. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va aqiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice ceteilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

18. Solutlonarea litigiilor 
18.1. Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
ind epli n ire a contractu lui. 
18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

19. Comunicdri 
19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii. 
20. Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia 
confrrmarii in scris a primirii comunicarii. 

21. Legea aplicabila contractulul 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contracts-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare pa rte. 

PRESTATOR, 
S.C. CONSULTANTA PENTRU 

u ~i lnvestifli, 

CO~SIL'llJI. JU OETE.AN BUZAU 
"illZAT PEHTRIJ CONTRQ 

PREVENTIY PRO 
f\'r ~ 1,u:u :J 
~?~ ........ IJ. 9 .. M Al.7.0.1 
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SOC!E!ATE DE CONSUL TANIA PENTRU 
INFRASTRUCTURITERESTRE 

Str. Ararnes8 nr. 4 Sect 6 BUCURESTl-ROMANIA @ @ 
Tellfax: +40-21-327.44.21 , MC MC 
E-mail: consll@gmallcam 

Catre, 
CONSD.JUL JUDETEAN BUZAU 

Unnare a solicitarii dumneavoastra va transmitem alaturat o defalcare a ofertei financiare pe fiecare 
obiectiv in parte; 

Nr. Denumire obievtlv V aloare totaJa Faza I Faza2 Faza 3 
Crt. 
1. MODERNIZARE DJ 220 6.375 2.231 3.506,5 637,S 

KM 70-t-00 - 78+500 
2. MODERNIZARE DJ 203 A 1.275 446 701,5 127,5 

KM 13+300- 15+000 
3. REABILITARE DJ 203A 5.250 1.838 2.887 525 

KM 15+-000 - 22+-000 
4. MODERNIZARE DJ 203 C 1.275 446 701.5 127,5 

KM 17+300 - 19-+-000 
s. MODERNIZARE DJ 203 A 3.075 1.076 1691,5 307,5 

KM 55+900 - 6o+o00 
6. CONSOLODARE ZONA 3.000 1.050 1.650 300 

ALUNECATOARE DJ203H 
KM 11+-SZO- 11+6&0 

7. REABILIT ARE DJ 102C 8.550 2.993 4.702 855 
KM 33+832 - 45+209 

TOTAL 28.800 10.080 15.840 2.880 

Data cornpletarii: 13.03.2019 

BOROCAN ~S DAN 

CONSULTANT A PENTRU INFRASTRUCT 



CONTRACT DE SERVICII 
nr. 2:_1 /01101 /5~07..ROI? 

1.Preambul 

/tJlf,:J 
1 5. IU L 7019 

In temeiul prevederilor art.7, alin.(5) si ale art.19 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si 
cele ale art.43, alin.(l) si alin.(S) din H.G. nr. 395/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 
98/2016 privind achizifiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul 
contract de prestari servicii, intre: 

UNIT ATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul 
Buzau, B-dul N. Balcescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 I 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, 
cont trezorerie Trezoreria Buzau) reprezentata prin Pre~edinte 
Petre Emanoil Neagu, in calitate de Achizitoa·, pe de o parte 

STOIAN EUGENIA, cu sediul In BUZAU, Str. Orizontului nr.252 B, jud. Buzau , telefon 
------------ e-mail: eugenia_cool@yahoo.com, inregistrata la MFP - ANAF cu CIF 33309372 / 
24.06.2014, CNP 2580408100061, cont JBAN deschis la banca 
Tiriac Bank - sue. Buzau, in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. DejiniJii 
2.1 - in prezentul contract wmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, ~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) preµJl contractului - pretuI platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tutw-or obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a c~ror prestare fac obiect al contractului; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contracrului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea ne:fiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forµ majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fiira a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
f) zi - zi calendaristica; an - 3 65 de zile. 

3. biterpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu excepµa unei prevederi contrare cuvintele Ia forma singular vor include 
fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Tennenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzcle si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 
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4. Obiectul contractului 
4.1- Prestatorul se obliga sa presteze servicii de dirigentk de santier aferente executiei lucrarilor 
pentru obiectivul <Modernizare DJ 203A, km 13+300 - 15+000, Margaritesti - Batogu, jud. 
Buzau>, in perioada convenita ~i in confonnitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract ~i 

caietul de sarcini. 
4.2 Prestatorul se obliga sa execute servicii constand in: 
a) asistenta tehnica pentru beneficiar in contractul principal de lucrfu'i; 

b) monitorizarea ~i supervizarea lucrarilor de construcpi conform legislafiei in vigoare. 

5. Pre/ul contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatornlui de catre achizitor, este de 

28.643 lei, la care se adauga TV A in vigoare la data plapi. 

5.2 - Pretul contractului este ferm i;;i nu se actualizeaza/ajusteaza pe toata durata contractului, inclusiv 

pe perioada de prelungire a executiei lucrarilor, daca va fi cazul. 

5.3 - Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor. daca va fi cazul, nu se datoreaza 

plata in afara celei stabilite prin art.5.1. 

6. Durata contractului 
6.1 - Contractul 1~i mcepe valabilitatea la data serimfu'ii ~i inregistrarii la autoritatea contractantii ~i 
ramane in vigoare pana la data epuiziirii conventionale sau legate a oricarui efect pe care i1 produce. 

7. Executarea contractului 
7.1 Durata de executare a obligapilor asumate de prestator este aferenta perioadei de executie a 

lucrarilor care se finalizeaza cu receptia la terminarea lucrarilor. 

7.2 Efectele contractului continua si pe perioada de garantie a lucrarilor in perioadele de notificare a 
defectelor, daca va fi cazul. 
7.3 Durata de prestare a serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate perioada executiei lucrarilor, 

inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca va fi cazul si se finalizeaza la predarea catre 
investitor a actelor de receptie si a cartii tehnjce a constructiei dupa efectuarea receptiei finale a 
lucrarilor. 

8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnica ~i financiara ; 

c) acte aditionale, daca pfillile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

d) anex.e, daca exista. 

9. ObligaJiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatonil va presta servicii de dirigentie de santier aferente executiei lucrarilor pentru 

obiectul contractului, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini ~i a clauzelor contractuale. 

Nerespectarea acestor obligatii va atrage dupa sine neacceptarea si implicit neplata serviciilor 

prestate. 
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9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze documentatia solicitata conform 
legislatiei in vigoare ~i a cerintelor caietului de sarcini. 
9.3- Prestatorul va solutiona neconfonnitatile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de catre 

Achizitor. 
9.4 - Prestatorul va solupona m timp util solicitarile transmise de catre Achizitor. 
9.5 - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute 1n contract cu profesionalismul ~i 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu cerintele caietului de sarcini ~i 
cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in tennenul stabilit si la nivelul de calitate 

corespunzator cerintelor stabilite prin contract ~i caietul de sarcini. 
9.7 - Prestatorul se obliga sa respecte in perioada de prestare a serviciilor cerintele caietului de sarcini 
·pus la dispozitie de Achizitor. 
9.8 - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i in fata altor organe de control, de realitatea, 
legalitatea $i corectitudinea serviciilor prestate. 
9.9 - Prestatorul are obligatia de a lua in calitate angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

1 O. Ohliga/iile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa recepponeze serviciile prestate in tennenul convenit. 
10.2 - (I) Achizitorul se obliga sa plateasca prepil convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 

calitativa ~i cantitativa a prestafiei pe baza rapoartelor elaborate ~i prezentate conform cerinfelor 
caietului de sarcini. Achizitorul va confinna in termen de maxim 10 zile de la primirea rapoartelor 

conformitatea acestora. 
(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit, in term.en de 30 zile de la primirea 

facturii fiscale. Factura se ernite dupa confirmarea achizitorului a rapoartelor elaborate eyi prezentate 

conform cerinfelor caietului de sarcini. 
(3) Plata serviciilor se achita doar in baza aprobarii rapoartelor financiare prevazute ~i 

solicitate prin caietul de sarcini. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa pooa la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe care 
le detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare lndeplinirii 

contractului. 

11. Sanc/iuni pentru 11eindepli11irea culpabiUi a obligafiilor 

11.1 - Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a Wleia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea in 

culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit claU7.elor prezentului Contract 
~i legii, in masura in care plirfile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul 

fapt al neindeplinirii sau 1ndeplinirii necorespunzatoare a obligafiilor sale, daca nu probeaza existenta 
Wlei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

11.2 - In cazul nerespectarii tennenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula ~i percepe de 

la prestator, penalitati de int§rziere de 0, 1 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea serviciilor. 
11.3 - Pentru neplata la te1men a facturii, Achizitor datoreaza Prestatorului, penalitati de intarziere, 

pent.ru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, I% din valoarea facturii 

neonorate in termen, pana la achitare. 
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12. lncetarea contractului Rezilierea 
12.1 (1) Prezentul contract inceteaza in condifiile legii, in unnatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 

b) la mdeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
(2) Prezentul contract inceteaza 1n confonnitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 
denuntare unilaterala m oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin. ( 1) ~i (2) ~i art.223 alin. l 

litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
12.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pfilti, in mod 
culpabil, cl.a dreptul paqii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui tennen 
de preaviz de I 0 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 

12.3 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupli acordarea unui preaviz de 
10 zile prestatorului, f'ara necesitatea unei alte fonnalitati ~i f'ara interventia instantei, in oricare dintre 
situafiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 

- prestatorul nu se confonneaza notifi.cmii emise de cat.re Achizitor care ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 

- prestatorul refuza sa aducli la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oric!rei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4 - Achizitorul l~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel muJt 3 zile 
de la aparipa unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale 1n a~a masura incat indeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrara interesului public. 

13. Recepfie $i ve1·ijidiri 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
confonnitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 

13.2 - Verificarile vor fi efectuate in confonnitate cu prevederile din prezentul contract ~i caietul de 
sarcini. Achizitorul are obHgatia de a notifica, i'n scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputemiciti pentru acest scop. 

14. lncepere, finalizare, intilrzieri 
14.1 - (1) Serviciile prestate ill baza contractului, trebuie finalizate in termenu1 convenit de piirti. 
(2) in cazul 1n care: 

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, mdreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare 
a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci pfu'tile vor revizui, de comun acord, perioada de 

prestare ~i vor semna un act aditional. 
14.2 - In afara cazului tn care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalltiiti prestatorului. 

15. Amendamente 
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15.1 · ParpJe contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractu.lui, prin act aditional. 
15.2 - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale, 

precum si cele cu privire Ia introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin act aditional. 
15.3 - In cazul in care se aduc modificari contractului de servicii, 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. 

15.4 - Paqile contractante au dreptul, pe durata 1ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, ill cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

16. Ceslu1iea 
16.1 - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabil~ a achizitorului. 

16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

17. For/a majorii 
17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
17 .2 - Forta majora exonereaza paqile contractante de !ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada m care aceasta acfioneaza. 
17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pfu1ilor pana la aparitia acesteia. 
17.4 - Partea contractanta care invoca forta rnajora are obligatia de a notifica celeilalte parp, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia oric.e masuri care ii stau la dispozitie 1n vederea 
limitarii consecintelor. 
17 .5 - Daca forta majora aqioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 I uni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretindii celeilalte daune-interese. 
18. Solu/ionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale anriabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
1ndeplinirea contractului 

18.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 
19. Comunicari 
19.1 - (1) Orice comunicare intre pfilti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 

(2) Orice docwnent scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii cat ~j in momentul 
primirii. 

19.2 - Comunicarile intre pa:rti se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia 
confinnarii in scris a primirii comunicarii. 

20. Legea aplicabilii contractului 
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20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

20.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii m. 190/2018 privind masurile de punere in 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protec!ia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 

~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protec?a datelor), paqile asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act nonnativ. 

20.3. - Prezentul contract intra 'in vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la sediul achizitorului. 

Prezentul contract s-a incbeiat astazi /S,01.J!.tJIJ , in doua exemplare originale, c§te unul 

pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR., 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
JUDETUL BUZAU 

VIZAT, 

Direc?a Juridica 
~i Administratie Publica Locala, 

Director Executiv, 

Mirela OPREA 

Directia pentru Administrarea Patrimoniului 

~i Investitii, 
Director executiv 

Ing. Iulian PETRE 

CONSILIUL JUDETEAN suz'Ku 
"V/ZAT PENTRU CONTROL fJ~~NCIAk 

PREVENTIV PROP 

'Nr sigillu : 41.2. .~~~:.?.~.,~ 
.. ... "::.::..==-----

PREST ATOR, 

ST . ~ .. . .... ' 
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CONTRACT DE SERVICII 
nr. ,.bf__ I /O!Of I /b. 07. }([}/ / 

1.Prea:inbul 

.. 
·-'· . " -

. /tL<CJf. . 
1 6. !UL _2D19 

- - . 

in temeiul prevederilor art.7, alin.(5) si ale art.19 din Legea nr. 98/2016 privind achizipile publice si 

cele ale art.43, alin.(I) si alin.(5) din H.O. nr. 395/2016 privind nonnele de aplicare a Legii nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul 

contract de prestari servicii, intre: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JU:DETUL BUzAU, cu sediul in Municipiul 

Buzau, B-dul N. Bfilcescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 I 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, 

cont trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentata prin Pre~edinte 

Petre Emanoil Neagu, in calitate de Achizitor, pe de o parte 

SI 
Asocierea SC PET CONSULT SRL si SC CONCIS SRL , in calitate de Prestator, pe de alta parte, 

avand datele de identificare dupa cum urmeaza : 

~~ULT SRL cu sediul in BUZAU, B-dul N. Balcescu, Bl. 13, Ap.37, telefon 

- ·e-mail: laviniasavin@yahoo.com, 1nregistrata la ORC sub nr. JI0/732/2007, 
avand CUI 21931966, cont IBAN deschis la Trezoreria 

statului- sue. Buzau, reprezentata prin administrator Savin Cristina Lavinia, in calitate de 

LTDER deasociere. 

2) SC CONCIS SRL cu sediul in BUZAU, Str. Bisca Mare, nr.l 7A jud. Buzau , telefon 

e-mail : c.nastase _ cons@yah · tr ta l ORC sub nr. 

J 10/50311997, avand CUI 9778996, cont IBAN deschis la 

Trezoreria statului- sue. Buzau, reprezentata prin administrator Nastase Cinel-Oelu, m 

calitate de ASOCIAT. 

2. Defi11itii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii tenneni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 

b) achizitor ~i prestator - paqile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c) pretuJ contractului - pretuJ platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

1ndeplinirea in.tegrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 

e) fo11a majora - un eveniment mai presus de controlul parplor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut Ia momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 

executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat foqa majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pa¢; 

f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
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3. Jnterpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 - Termenul "zi,, sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dac~ nu se 
specifica in mod cliferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

4. Obiectul contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de dirigentie de santier aferente executiei lucrarilor 
pentru obiectivul <Reabilitare DJ 203A, km JS+o00-22+000, Batogu - Murgesti-Lwada,jud. 
Buzau >, in perioada convenita ~i in confonnitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract ~i 
caietul de sarcini 
4.2 Prestatorul se obliga sa execute servicii constfuld in: 
a) asistenta tehnica pentru beneficiar in contractul de lucrari; 
b) monitorizarea ~i supervizarea lucrarilor de constructii conform legislatiei in vigoare. 

5. PreJul contractului 
5.1 - PretuJ convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 
97 .090 lei, la care se adauga TV A in vigoare la data platii. 
5.2 - Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeamajusteaza pe toata durata contractului, inclusiv 
pe perioada de prelungire a executiei lucrarilor, daca va fi cazul. 
5.3 - Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, daca va fi cazul, nu se datoreaza 
plata in afara celei stabilite prin art.5.1. 

6. Durata contractului 

6.1 - Contractul i~i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea contractanta ~i 
ramane in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oriciirui efect pe care ii produce. 

7. Executarea contractului 
7 .1 Durata de executare a obligafiilor asumate de prestator este aferenta perioadei de executie a 
lucrarilor care se finalizeaza cu receptia la tenninarea lucrarilor. 
7 .2 Efectele contractului continua sj pe perioada de garantie a lucrarilor in perioadele de notificare a 
defectelor, daca va :fi cazul. 
7 .3 Durata de pres tare a servi ciilor de supervizare va acoperi in totalitate perioada executi ei lucrarilor, 
inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca va fi cazul si se finalizeaza la predarea catre 
investitor a actelor de receptie si a cartii tebnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale a 
lucrarilor. 

8. Documentele contractului 

8.1 Docwnentele contractului sunt, in ordinea enutnerata: 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnica ~i financiara ; 
c) acte adiponale, daca paqile vor semna astfel de documente, In timpul derularii contractului; 
d) anexe, daca exista. 
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9. ObligaJiile principale ale prestaiorului 

9.1 ~ Prestatorul va presta servi.cii de dirigentie de santier aferente executiei lucrarilor pentru 
obiectul contractului, in confonnitate cu cerintele caietului de sarcini ~i a clauzelor contractuale. 
Nerespectarea acestor obligafii va atrage dupa sine neacceptarea si implicit neplata serviciilor 
prestate. 
9.2 - Prestatorul se obliga sA presteze serviciile ~i sa eloboreze documentatia solicitata confonn 
legislat.iei in vigoare ~i a cerintelor caietului de sarcini. 
9.3-Prestatorul va solutiona neconformitat].le ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de c!tre 
Achizitor. 
9.4 - Prestatorul va solutiona in timp util solicitarile transmise de catre Achizitor. 
9.5 - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i In conformitate cu cerintele caietului de sarcini ~i 
cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6 ~ Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite prin contract ~i caietul de sarcini. 
9.7 - Prestatorul se obliga sa respecte in perioada de prestare a serviciilor cerintele caietului de sarcini 
pus la dispozitie de Achizitor. 
9.8 - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i in fata al tor organe de control, de realitatea, 
legalitatea ~i corectituclinea serviciilor prestate. 
9.9 - Prestatorul are obligafia de a lua in calitate angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenu1 convenit. 
10.2 - (I) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 
calitativa ~i cantitativa a prestafiei pe baza rapoartelor elaborate ~i prezentate conform cerintelor 
caietului de sarcini. Achizitorul va confinna in term en de maxim I 0 zile de la primirea rapoartelor 
conformitatea acestora. 

(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretu]. convenit, in termen de 30 zile de la primirea 
factwii fiscale. Factura se emite dupa confinnarea achizitorului a rapoartelor elaborate ~i prezentate 
confonn cerintelor caietului de sarcini. 

(3) Plata serviciilor se achita doar in baza aprobarii rapoartelor financiare prevazute ~i 
solicitate prin caietul de sarcini. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului mice facilitati ~i/sau informatii pe care 
le detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare lndeplinirii 
contractului. 

11. Sancfiuni pentru neindep/inirea culpabilii a obugaJiilor 

11.1 - Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea 1n 
culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului Contract 
~i legii, in masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat In culpa prin simplul 
fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligapilor sale, daca nu probeaza existenta 
unei cauze care sa i'l exonereze de raspundere juridica, potrivit Jegii. 

3 



11.2 - In cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula ~i percepe de 

la prestator, penalitati de intarziere de 0,1 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea serviciilor. 

11.3 - Pentru neplata la tennen a facturii, Achizitor datoreaza Prestatorului, penalitati de intarziere, 

pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantwn de 0, I% din valoarea facturii 

neonorate in termen, pfuia la achitare. 

12. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1 (1) Prezentul contract ln.ceteaza in conditiile legii, 1n urmatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost Incheiat; 

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 

c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 

d) in caz de forta majora; 

{2) Prezentul contract illceteaza in confonnitate cu dispozifiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 

litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

12.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre paqi, In mod 

culpabil, da dreptul paqii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui tennen 

de preaviz de 1 0 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 

12.3 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz de 

10 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitiip ~i tarn intervenpa instantei, in oricare dintre 

situatiile urm.B.toare, dar nelimitandu-se la acestea: 

- prestatorul nu se confonneaza notificarii emise de catre Achizitor care Ii solicita remedierea 

executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 

- prestatoru1 refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instruqiunile emise de catre Achizitor; 

- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 

12.4 - Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, ill eel mult 3 zile 

de la aparipa unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura !neat indeplinirea contractului respectiv 

ar fi contrara interesului public. 

13. Recepfie # verif tcari 
13.l - Achizitontl are dreptul de a velifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

confonnitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 

13.2 - Verificarile vor fi efectuate in confonnitate cu prevederile din prezentul contract ~i caietul de 

sarcini. Achizitorul are obligatia de a notifica, 1n scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 

ilnputemiciti pentru acest scop. 

14. incepere, finalizare, fnti:irzieri 

14.1 - (I) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in tennenul convenit de paqi. 

(2) in cazul ill care: 

a) orice motive de mtarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 

b) alte circumstante neobi~nuite susceptibfle de a surveni, altfel decat prin 1ncalcarea 

contractului de catre prestator, 1ndrepta1esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare 
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a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci pfil1.ile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare ~i vor semna un act aditional. 
14.2 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

15. Ame11da111ente 
15.1 - Pfiltile contract.ante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
15.2 - 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 aditional. 
15.3 - In cazul in care se aduc modificari contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte 
prevederile arti.colului 221 si ale articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 

precum si ale articoJelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
15.4 - Pfu1ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiponal, ill cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data 1ncheierii contractului. 

16. Cesiunea 
16.1 - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanpa sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

17. For/a majorii 
17 .1 - F orta majora este constatata de o autoritate competenta. 

17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de mdeplinirea obligapilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
17 .3 - Inde~linir~a cqntractului va fi suspendata in perioada de acti une a fo.rtei maj ore, dar f'ara a 
prejudicia drepn.trile ce li se cuveneau pfutilor pana la aparifia acesteia. 

17.4 - Partea contractanta care invoca fort.a majora are obligatia de a notifica celeilalte pfilti, imediat 
~i 1n mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 1n vederea 

limitfuii consecintelor. 
17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
18. Solu/ionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sali in legatura cu 

indeplinirea contractului 
18.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu 

reu§esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 
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19. Conrunicari 
19.1 - (1) Orice comunicare intre pfil1i_, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul 

primirii. 

19.2 - Comunicarile intre pfil"ti se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

10. Legea aplicahila contract11lui 
20.1. Contractul va fi interpretat confonn legilor din Romania. 

20.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri1e de punere in 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 

~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protectia datelor). paqile asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

20.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la sediul achizitorului. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi /6'. CJ.7, .ffJlf, in doua exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 
Unitatea Administrativ Teritoriala 

JUDETUL BUZAU 
Pre~edintele Consiliului Judetean Buzau 

VIZAT, 
Directia Juridica ~i Administratie Publica Locala, 

Director Executiv, 

M . . ' - ~ -

Directia pentru Administrarea Patrimoniului ~i Investi!ii. 
Director executi v 

Ing. Iulian PETRE 

CONSIUU! JVD~TEAN 13UZAU 
•yfZAT PENTf<li CO~ iR.Ol flfi~ NCIAR 

i>RE/ENT/V PR • 

~~t:'.~'.'.'.~ .. · .. ' .1. .~~~J. 

PRESTA TOR, 
SC PET CONSULT SRL 

(lid er de asociere) 



1. Preambul 

CONTRACT DE SERVICII 

nr. J~ .. din .!I . .9.1. . ./915 
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: ~ . . '·. ~ ·· ':."·:• .. : :~ ~· ... :·; 

. Jo.J44.: 
1 B. 'Y~,~ 10.19;. 

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
prestari servicii, 
int re 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERttORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, B
dul N. Balcescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 / 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre$edinte Petre 
Emanoil Neagu, in calitate de Achizitor, pe de o parte 

~i 
MOK TECHNICAL CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Vaselor, nr. 28, Parter, 
Ap. 6, telefon/fax. 0215394040/0215394041, e-mail:office@mdkconsulting.ro, inregistrata in 
Registrul Comertului sub nr. J40/8356/07.07 .2015, Cod Unic de inregistrare R034748929, cont 

deschis la ING BANK Sucursala Gara de Nord, reprezentata legal prin 
Horia Marasoiu - administrator, in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Termeni ~; definifii 
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi defini~i !?i interpretati astfel: 
a) contract - prezentul contract ~i toate anexele sale; 
b) achizitor §i prestator - partlle contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, pentru serviciile 
efectiv acceptate ca fiind corespunzatoare de catre Achizitor; 
d) servicii - totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie sa le realizeze !?i care fac obiectul 
prezentu lui contract; 
e) toria majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ~i inevltabil, care nu putea 
fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un evenlment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obllgatiilor uneia din parti; 
f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; 
g) ordin administrativ - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor, catre prestator prlvind 
prestarea serviciilor; 
h) act adiiional - documentul prin care se pot modifica termenii ~i conditiile contractului de prestari 
servicii; 
I} grafic - planlficarea realizaril serviciilor care fac obiectul contractului; 
J) conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a 
exprima o opinie profesionala obiectiva ~i impaf"tiala, sau care ii impiedica pe acesta, in orice moment, 
sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv 
in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati ~i expefti 
aqionand sub autoritatea $i controlul prestatorului; 
k) garaniie de buna execuiie - garantia care se constituie de catre prestator in scopul asigurarii 
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa ~i in perioada convenita a contractului. 
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I) daune/interese - compensari sau despagubiri bane$ti pe care o pa rte le poate cere celeilalte part;i, 
pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasa sau cu intarziere 
a obligatiilor contractuale. 
m) penalitate - despagubire baneasca sau in orice alta valoare patrimoniala cuantificata, pe care 
partea in culpa urmeaza sa o plateasca celeilalte part;i conform legii sau contractului, in caz de 
neexecutare sau executare necorespunzatoare a clauzelor contractuale. 

3. Interpretare 
3.1. - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederl contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural $i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Terrnenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 
3.3. - Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

4. - Obiectul contractului 
4.1 (1) - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de consultanta si asistenta tehnica de specialitate 
in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii de actualizare/revizuire a Planului 
Judetean de Gestionare al De!jeuriloral Jude~ului Buzau ~i de lntocrnire a Studiului de Fezabilitate 
pentru realizarea obiectivului de investitii "Sistem de Management lntegrat al De~eurilor in 
Judetul Buzau", in perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin oferta, 
legisla~ia specifica ~i prezentul contract. 
- (2) In acest sens, se vor presta in etape, urmatoarele servicii: 

4.2.1.- Etapa I: 
- elaborarea documentatiei de atribuire ~i a tuturor documentelor suport pentru derularea procedurii 
de achizitie publica de servicii de actualizare/revizuire a Planului Judetean de Gestionare al 
De~euriloral Judetului Buzau ~i de intocmire a Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului 
de investitii "Sistem de Management Integrat al oe,eurilor in Judetuf Buzau" (caiet de sarcini, 
strategia de contractare, anuntul de participare, instructiunile pentru ofertanti, model de contract, 
formula re ~i anexe, etc.); 
- consultanta privind transmiterea documentatiei de atribuire pentru obtinerea acceptarii A.N.A. P., 
dupa caz, si publicarea acesteia In S.I.C.A.P.; 

- modificarea sau corectarea informatiilor/neconformita~ilor cuprinse in documentatia de atribuire, 
rezultate din procesul de evaluare a documentatiei de catre A.N.A.P., in termen de 5 zile de la data 
respingerii acesteia. 

4.2.2.- Etapa a II-a. Servicii de asistenta ?i consultanta In etapa de publicitate a procedurii de 
achizitie publica, avand urmatoarele obligatii subsecvente: 
- consultanta de specialitate pe toata perioada de publicitate a procedurii de achizitie publica; 
- consultanta in vederea intocmirii raspunsului/raspunsurilor consolidate la solicitarile de clarificari 
primite de autoritatea contractanta in perioada de publicitate a procedurii de achizitie publica - termen 
4 zile; 
- consultanta in vederea intocmirii punctelor de vedere la notificarile/contestatiile primite de 
autoritatea contractanta in perioada de publicitate a procedurii de achizitie publica- termen S zile; 
· consuftanta in vederea intocmirii documentelor necesare a fi intocmite de autoritatea contractanta 
odata cu depunerea ofertelor. 

s. Preful contractului 
5.1. - (l)Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este 
de so.000,00 lei, fara T.V.A. 
- (2) Pretul contractului este ferm ~I nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
5.2. Decontarea serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza: 
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a) ETAPA I. - pentru serviciile descrise la punctul 4.2.1 din prezentul contract de servicii, 50% din 
valoarea contractului, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii de catre achizitor a facturii 
emise dupa aprobarea ~r publicarea anuntului de participare In SICAP. 
b) ETAPA II. Pentru serviciile descrise la punctul 4.2.2 din prezentul contract de servicii, 50% din 
valoarea contractului In termen de maxim 30 de zile de la data primirii de catre achizitor a facturii 
emise dupa incheierea acestei etape prin depunerea ofertelor in cadrul procedurii de achizitie. 

6. Durata contractului 
6.1. Contractul 'i$i incepe valabilitatea la data semnarii $i inregistrarii la achizitor ~i ramane in vigoare 
pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii produce. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obliga~iilor asumate de prestator este urmatoarea : 
a) ETAPA I. - Serviciile descrise la punctul 4.2.1 din prezentul contract de servicii se vor presta dupa 
cum urmeaza: 
- maxim 45 zile lucratoare de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta si furnizarea 
de catre aceasta a informatiilor necesare, pentru elaborarea documentatiei de atribuire $i a tuturor 
documentelor suport; 
- pentru evaluarea documentapei de atribuire de catre ANAP, prestarea serviciilor se reafizeaza pana 
la data publicarii anuntului de participare In SICAP. 
b) ETAPA II. Serviciile descrise la punctul 4.2.2 din prezentul contract vor fi prestate de la data 
publicarii in SICAP a anuntului de participare pana la data limita de depunere a ofertelor. 
7.2 Perioadele de prestare prevazute la punctul 7.1 se pot modifica prin act aditional. 

B. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt (in ord!nea enumerata): 
a) oferta financiara si tehnica; 
b) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
c) anexe, daca exista. 
8.2. Orice contradic~ie lvita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de 
prioritate stabilita la punctul 8.1. 

9. Obllgafiile principa/e ale prestatoru/ui 
a) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele $i performantele prezentate in legislatia 
na~ionala ?i europeana in domeniul legislatiei specifice privind regimul de$eurilor -?i a achizi~iilor 
publice. 
b) Prestatorul este responsabil pentru modul de prestare a serviciilor, pentru siguranta tuturor 
operatiunilor $i metodelor utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
c) Prestatorul gestloneaza toate aspectele administrative ~i organiza~ionale pentru realizarea 
serviciilor a$a cum sunt prevazute in oferta financiara si tehnica. 
d) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele $i orice alte asemenea cerute de ~i pentru contract, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract. 
e) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In termenele convenite la punctul 7 din prezentul 
contract. 
f) Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea prezentului contract fara 
aprobarea prealabila a achizitorului ~i de la a se angaja In orice alta activltate care intra in conflict cu 
obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 
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g) PrestatoruJ va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice 
incalcari ale prevederilor legale in vigoare de catre prestator, personalul sau, salariat sau contractat 
de acesta, inclusiv conducerea sa si subordonatii acestuia, in limita valorii prezentului contract. 

9.l. Codul de conduits 
9.1.1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial ~i impartial §i ca un consilier de lncredere pentru 
achizitor, conform regulilor ~i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum ~i cu respectarea 
confidentialitatii privind clauzele prezentului contract. Se va ab\ine sa faca aflrma\ii publice in legatura 
cu proiectul sau serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum ~i sa 
participe in orice activita\i care sunt In conflict cu obligatiile sale contractuale. 
9.1.2. Platile catre prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficlu ce poate 
deriva din prezentul contract, ~i prestatorul respectiv, personalul sau salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma 
de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract. 
9.1.3. Prestatorul ~i personalul sau salariat ori contractat de acesta vor respecta confidentialitatea, 
pe perioada executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia. In acest 
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul respectiv 
personalul sau salariat ori contractat de acesta, incluzand ~i conducerea, nu va comunica oricarei alte 
persoane sau entitati, nicio informatie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat 
cuno~tinta in perioada derularii acestuia ;?I nu va face publica nicio informatie referitoare la 
recomandarile primite ca rezultat al executarii contractului. Totodata, prestatorul respectiv personalul 
sau salariat ori contractat de acesta nu va utiliza in dauna achizitorului informatiile ce i-au fast 
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor/chestionarelor, cercetarilor desfi3$urate in scopul executarii 
prezentului contractului. 

9.2. Conflictul de interese 
9.2.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar 
putea compromite executarea obiectiva ~i impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot 
aparea in mod special ca rezultat al intereselor econornice, afinitatilor politice ori de nationalitate, 
legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de 
interese aparut in tirnpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achlzitorului, in 
termen de 3 zile de la aparitia acestuia. 
9.2.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independen\a ori pe 
cea a personalului sau. In cazul in care Prestatorul nU-$i mentine independen~a , Achizitorul, · fara 
afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei 
de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept $i cu efect imediat a prezentului 
contract. 
9.2.3 Prestatorul garanteaza ca va inlocui, imediat ?i rara niciun fel de compensatie din partea 
Achizitorului, orice membru al personalului sau care se afla intr~o astfel de situatie de conflict de 
interese ?i va notifica in termen de 3 zile despre aceasta situatie, in scris, achizitorul. 

9.3. Despagubiri 
9.3.1. Prestatorul va depune toate dlligentele pentru a proteja §i apara achizitorul, pentru ;?i impotriva 
tuturor aqiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor ~i pagubelor rezultate din orice actiune ori 
omisiune a prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in 
executarea prezentului contract, precum ~i ca urmare a incalcarii prevederilor legale sau a drepturilor 
tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul 
de autor. 

9.4. Drepturi de proprietate intelectuala 
9.4.1. Orice documente sau rnateriale elaborate ori compilate de catre prestator sau de catre 
personalul sau salariat ori contractat in executarea prezentului contract vor deveni proprietatea 
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exclusiva a achizitorului dupa plata serviciilor aferente intocmirii respectlvelor documente. Dupa 
incetarea prezentului contract, prestatorul nu va pastra copii ale documentelor ~i/sau materialelor 
realizate ~i nu le va utiliza in scopuri care nu au legatura cu prezentul contract fara acordul scris 
prealabil al achizitorulul. 
9.4.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire 
la aceste servlcii in cursul executarii altor servicii pentru terti ~i nu va divulga nlcio informa~le furnizata 
de achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia. 
9.4.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industrtala, dobandite in executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva 
a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera a~a cum va considera de cuviinta, 
fara limitare geografica ori de alta natura, cu excep~ia sltuatiilor In care exista deja asemenea drepturi 
de proprietate intelectuala ori industriala. 

9.5. Personal ~i echipamente 
9.5.1. Prestatorul lnformeaza achizitorul cu privire la personalul nominalizat in oferta sa ~i pe care ii 
utilizeaza pentru implementarea prezentului contract. 
9.5.2. Prestatorul prezinta achizitorului in termen de 3 zile de la semnarea prezentului contract, 
personalul nominallzat pentru realizarea acestuia. In cazul in care pe parcursul derularii contractului 
apare necesitatea implicaril de personal propriu sau contractual suplimentar, prestatorul prezinta 
achizitorului lista actualizata cu personalul implicat in termen de 3 zile de la survenirea unel modificari. 
9.5.3. Prestatorul la toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului salariat 
ori contractat, echlpamentele $i suportul necesar pentru lndepllnirea in mod eficient a sarcinilor care 
le revin In realizarea obiectului prezentului contract. 
9.5.4. Misiunile expertilor sl a altor experti se deSfa$oara in conformitate cu prevederile prezentului 
contract ~i in concordanta cu necesitatile proiectului. 

9. 6. inlocuirea personalului 
9.6.1. Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris prealabil al 
achizltorului. Prestatorul are obligatia de a propune din proprie initiativa lnlocuirea personalului 
aprobat in urmatoarele situatii: 
9.6.1.1. in cazul decesului, al i'mbolnavirii sau accidentarii personalului; 
9.6.1.2. 'in cazul In care se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care 
nu este sub controlul prestatorului (ex. demisia, etc.). 
9.6.2. Pe parcursul derularii prezentului contract, daca considera necesar ~i, pe baza unei cereri scrise 
motivate $i justificate, achizitorul poate solicita inlocuirea unora dintre membrii personalului angajat 
sau contractat de prestator daca activitatea desfa~urata este ineficienta sau nu i~i lndeplinesc sarcinile 
care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract. 
9.6.3. in cazul in care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie inlocuit, lnlocuitorul 
trebule sa indeplineasca eel putin criteriile stabilite in oferta financiara si tehnica sau pe cele stabilite 
de comun acord cu achizitorul. 
9.6.4. Indiferent de durata perioadei de desfa$urare a activitatilor personalului salariat sau contractat, 
prestatorul se va asigura ~i va urmari cu strictete ca oricare dintre ace~tia sa cunoasca foarte bine ~i 
sa inteleaga cerintele, scopul ~i obiectivele prezentului contract, cerintele regulilor ~i regulamentelor 
Uniunii Europene ~i a legislatiei romane$ti relevante, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le 
desfa~oare in cadrul prezentului contract ~i a componentei/lor acestuia in care sunt direct implicati, 
precum ~i a responsabilitatilor atribuite. 

10. Obligafiile principa/e ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate in termenul convenit, daca prestatorul 
~i-a respectat obligatiile contractuale referitoare la termenul de prestare. 
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10.2. Achizitorul se obliga sa verifice ~i sa avizeze documentele/materlalele realizate de prestator in 
derularea prezentului contract in termen de maxim 7 zile de la data transmiterii la achlzitor a acestora. 
In caz contrar se va considera aprobare tacita. 
10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in conditiile prevazute la punctul 5 din 
prezentul contract. 
10.4. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii/ 
documente pe care prestatorul le considera necesare indeplinirii prezentului contract. 

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor 
11.1. ( 1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum $i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate .!?ifsau care Ii revin, 
partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care par1lle nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau 'indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una dintre parp nu i.!?i lndepline$te 
niciuna dintre obligatiile asumate !?i/sau care ii revin. in interiorul termenului mentionat se calculeaza 
penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situa~ii de neindeplinire a uneia sau mai 
multora dintre obligatiile asumate $i/sau care ii revin reprezinta neexecutare parpala a Contractului. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie In care una dintre parti nu i!;i 
·indepline.?te una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate ~i/sau care ii revin, ori nu i!;i 
7ndeplini$te in mod repetat o obligatie care nu este conslderata esentiala, in conditiile calitative ~i de 
conformltate asumate prin Contract !?i/Sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele Contractului, 
obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea $i securitatea muncli, 
protectia mediului, legislatia, reglementarile $i standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal 
etc. apllcabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferente 
contractu lui. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Achizitor se face, la alegerea Achizitorului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii ~i/sau compensatorii, executarea 
garantiei de buna executie ~i/ sau prin urmarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza lncalcarii sustinerii la care s-a angajat, ter~ul sustinator 
va raspunde in solidar cu Prestatorul. 
11.2. -(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate ~i/sau care ii revin, 
Prestatorul datoreaza Achizitorului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 
% pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor prestate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei, fara a putea depasii valoarea serviciilor prestate cu intarziere. 
(2) Daca nu se poate stabili valoarea serviciilor prestate cu intarziere, Prestatorul datoreaza 
Achizitorului daune moratorii la nivelul a 0,1 % din valoarea totala a Contractului mentionata la punctul 
5 pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei, fara a putea depasii valoarea 
contra ctu I u i. 
11.3. Pentru neplata la termen a facturilor, potrlvit punctului 5 din Contract, Achizitorul datoreaza 
Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei 
facturate, in cuantum de 0, 1 % din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
11.4. (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate $i/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. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza propor1ional cu nivelul lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza 
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Achizitorulul 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 ~i, totodata, necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza 
Achizitorului , cu titlu de daune compensatorli, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractulul, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale, 
(4) In situaiiile prevazute la alin. 1, 2 ~i 3 de la punctul 11, Achizitorul este dator sa probeze existenta 
?i/sau lntinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei 
procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 de la punctul 11 se deduce din valoarea 
Contractului. 

l2. Garanfia de buna execufie a contractului 
Nuse solicita. 

13. Recepfie ~; verificari 
13 . .1. Natura operafiifor 
13.1.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile ofertei financiare si tehnice. 
13.1.2. Operatille de veriflcare cantitativa ~i calitativa sunt destinate a permite achizltorului controlul 
prestatorului in special in ceea ce prive~te : 
- realizarea activltatilor in conformitate cu prevederile din oferta flnanciara si tehnica; 
- realizarea cantitativa a prestatiilor conform clauzelor prezentului contract. 
13.1.3. in cazul in care achizitorul considera ca serviciile prestate sunt neconforme cu prevederile 
prezentului contract ~i nu pot fi receptionate, atunci acesta poate respinge prestatiile, partial sau total. 
13.1.4. In caz de respingere, prestatorul este obligat sa remedieze serviciile neconforme in 5 zile de 
la primirea notificarii din partea achizitorului. 
13.2. Recepfia 
13.2.1. Achizitorul se pronunta asupra receptiei numai pentru documentele ~i/sau materialele 
elaborate in conformitate cu cerintele cuprinse in oferta financiara si tehnica ~i prezentul contract. 
13.2.2. Operatiunile receptiei implica: 
- identificarea documentelor ~i/sau materialelor elaborate; 
- constatarea eventualelor neconcordante fata de oferta financiara si tehnica; 
- constatarea eventualelor deficiente; 
13.2.3. Prestatorul are obligatia de a remedia deficientele semnalate, in termen de 5 zile de la data 
luarii la cuno~tinta a deficientelor. 

14. Subcontractare 
14.1. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. In cazul in care pe parcursul derularii contractului este necesara 
subcontractarea unor servicii, acest lucru se va face doar cu acordul achizitorului, obtinut in prealabil. 
14.2. Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul 
contract. 
14.3. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline~te contractul. 
14.4. Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a Fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
14.S. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fa~a de Achizitor de modul in care indepllne~te 
contractul. 
(2) Subcontractantur este pe deplin raspunzator fa~a de Prestator de modul in care i$i indepline$te 
partea sa din contract. 
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(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata 
lui de catre Prestator. 
14.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu ?i-a indeplinit partea sa din 
contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiate $i va fi notificata 
supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
14. 7. Niciun contract de subcontractare incheiat de Presta tor nu va creea raporturi contractuale intre 
subcontractant ~i Achizitor. 
14.8. Prestatorul va raspunde pentru actele $i faptele subcontractantHor sai !?i ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca $i cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei partl a prezentului contract 
sau a angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru desfa~urarea Serviciilor nu va elibera 
Prestatorul de niciuna dintre obligatille sale din prezentul contract. 

15. Modalitafi de plata 
15.1. Plata va fi efectuata in baza facturilor ~I a rapoartelor de activitate emise de catre prestator. 
Rapoartele de activitate trebuie sa contina detalierea activitatilor, cuantificate. 
15.2. Plata facturii finale va fl conditionata de indeplinirea de catre Prestator a tuturor obligatiilor sale 
in fegatura cu executarea tuturor clauzelor prevazute de prezentul contract §i de aprobarea de catre 
achizitor a etapei finale a serviciilor. 

16. incetarea $i rezilierea contractului 
16.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile leg ii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al paftilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Achizltor In cazul in care prestatorul nu face dovada constituirii 
garantiei de buna executie in termenul $i condiiiile contractuale; 
f) fara a aduce atingere dispozltiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in conformitate cu 
dispozitiile dreptului comun, Ach lzitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de 
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 
f.1) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice; 
f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand In vedere o incalcare grava 
a obligatiilor care rezulta din legisfatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o decizie a 
Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
16.2.- Achizitorul i$i rezerva dreptul de a denunta contractul, printr-o notlficare scrisa adresata 
prestatorului fara nici o compensatie, daca acesta din urma se afla in procedura insolventei declarata 
sau nedeclarata, potriVit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven~ei ~i de 
insolventa, s-a emfs ordinul de execupe impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are 
ipoteca pe capital, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la 
actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestator are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 
16.3.- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii fezate de a cere rezilierea contractului ~i de a pretinde plata de daune
interese. 
16.4.- (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 10 zile 
Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
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a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului ~i ofertei financiare sl tehnlce; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de servicii; 
c) In cadrul unei alte proceduri de achizipe, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul e~ueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, cuantumul ~i forma solicitate 
prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa i$i indeplineasca 
angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la punctul 14. 
16.5. (1) in cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se 
apllca prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract, sa notifice 
Achizitorul, In termen de maxim 10 zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.85/2014 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declarn;;arii procedurii 
de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informa~ie In 
legatura cu starea de fapt a societatii). 
16.6. - (1) Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, cu respectarea unui 
termen de preaviz de 3 zile de la aparitia unor circumstan~e care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului -?i care conduc la modificarea dauzelor contractuale in a~a rnasura incat 
indep!inirea contractului ar fi contrara interesului public. 
(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract ~I In situatia In care repartizarea 
resurselor financiare a fest modificata. 
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) ~i (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde nurnai plata 
corespunzatoare pentru partea din contractul indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractul u i. 
16.7. Fata de cauzele de incetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte 
depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 10 zile Prestatorului, Fara necesitatea unei alte 
formalitati $i fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile 
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
a)prestatorul nu presteaza serviciile prevazute in prezentul contract cu respectarea reglementarilor 
referitoare la conditiile de munca ~i de protectie a mediului inconjurator; 
b)prestatorul nu i~i lndepline~te obligatiile in condi~iile ~i perioadele stabilite In prezentul contract; 
c)prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de catre achizitor 
care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obliga~lllor care afecteaza in 
mod grav executarea corespunzatoare ~i la timp a serviciilor din prezentul contract; 
d)prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitii sau instructiuni emise de catre 
achizitor; 
e)dupa semnarea contractului, prestatorul cesioneaza drepturile sale din prezentul contract; 
f)dupa semnarea prezentului contract, prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura 
cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitlva; 
g)dupa semnarea prezentului contract, se constata ca documentele prestatorului depuse In cadrul 
procedurii de atribuire a contractulul, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea; 
h)impotriva prestatorului a fost pronuntata 0 hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la 
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala In dauna 
intereselor financiare ale CE; 
i)prestatorul nu transmite achizitorului modificarile care au avut loc in structura organizationala care 
implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptia 
situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 
j)prestatorul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia 
sau asigurarea nu este in masura sa i~i indeplineasdi angajamentele. 
k)valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prezentului contract de servicii este grav compromisa 
ca urmare a intarzierii prestatlllor din vina prestatorului; 
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16.8. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol in exercitarea dreptului achizitorului de a 
actiona prestatorul, civil sau penal. 

17. Forfa majora 
17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
17.2. Daca legea nu prevede altfel sau part:ile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci 
cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
17.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplfnirea obligatJifor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
17.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
17.S. Partea contractanta care invoca for;:a majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
17.6. Daca for;:a majora actioneaza o perioada mal mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa 
notiftce celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din par\:i sa poata 
pre ti nde ce lei lal te d au ne-i nte rese. 
17.7. Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortult, 
el este, de asemenea, exonerat ~i in caz de for;:a majora. 

18. Comunicari 
18.1. in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 
prezentului contract. 
18.2. In cazul In care notificarea se face pe cale po~tala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire ~i se considera primita de destinatar la data mentionata de 
oficiul po~tal primitor pe aceasta confirmare. 
18.3. Dad\ notificarea se trimite prin fax sau e-mail ea se considera primita in prima zi lucratoare 
dupa cea in care a fost expediata. 

19. Alte clauze 
19.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adi~ional. 
19.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizeaza in baza unei notificari care se 
comunica partii in eel mult 7 zile de la data aparitiei care impune modificarea. 
19.3. Nici o solicitare de prelungire a perioadei de executie nu poate fi transmisa dupa expirarea 
perioadei de executie a prestatiilor. 
19.4. Nu sunt acceptate modificari ale clauzelor care due la scaderea calitatii prestarii serviciilor astfel 
cum au fast prevazute in oferta tehnica ~i oferta financiara. 
19.5. Titlurile ~i subtitlurile prezentului contract nu var afecta in nici un fel interpretarea prezentului 
contract. 
19.6. Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
19.7. Contractul poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa reflecte 
modificarile de la pct. a) ~i b), cu acordul Achizitorului, in cazul in care: 
a) Prestatorul ~i-a schimbat forma societatii, ~i~a prelungit durata ei sau alte modificari ale actulul 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile ~i obligatiile Prestatorulul 
initial rezultate din contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal 
in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator 
economic care indepline~te criteriile de califtcare ~i selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta 
modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului ~i sa nu se realiz~ze cu scopul 
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de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016. 
19.8. Modificarile ce derlva din alte clauze de revizuire ~i optiuni, modificarile nesubstantiale, precum 
$i cele cu privire la introducerea(tnlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin Act Aditional. 
19.9. In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte 
prevederile Articolului 221 $i ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 
precum ~i ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
19.10. 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 ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
19.11. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fast declarat ca~tigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

20. Cesiunea 
20.1. Prestatorul poate cesiona total sau partial creaniele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
20.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garan~ia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

21. Solufionarea litigiilor 
21.1. Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
lndeplinirea prezentului contract. 
21.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala survenita, fiecare parte poate soticita ca disputa sa 
fie solutionata de catre instantele judecatore~ti competente din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23. Legea aplicabila contractului 
23.1. Contractul va fi interpretat conform iegilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie azi li .. <il. .. &il~ prezentul contract in 2 exemplare originate, cate unul 

irector executi 
Ee. LIVIU-MIHAIL C 

Directia Juridica si Administratie 
Director executiv 

• • • j, •• e I 

Prestator 
S.C.MDK TEHNICAL CONSUL TING S.R.L. 

ADMINISTRATOR 
MARASOIU HORIA 
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Nr. 

Nr.inregistrare Executant 

UNfVERSITATEA TEHNlcA 
,,GHEORGHE ASACHI" DIN l~I 

REGISTRATURA 

BJ.01.M_2afJ 

Cap. I. Plrtile contractante 

Nr.inregistrare Beneficiar 

tµ_pp· - 8 AUG 7019 

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IA~I. C.T.T. Polytech, cu sediul in la§i, 
str.prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.67, cod 700050, telefon/fax 0232 23766 
uti.polytech@yahoo.com, avand cod fiscal nr. RO 13805460 §i cont IBAN nr. 
deschis la Trezoreria la§i, reprezentata prin RECTOR - prof. univ. dr.ing. Dan a§caval, Director economic - ec. 
Mariana Crivoi §i Director contract sef lucrari dr.ing. Tomi Hraniciuc, in calitate de executant pe de o parte §i 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORlALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 8-dul 
N. Balcescu n . 4 8.414112, fax 0238. 72550 7, avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie 

(Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre§edinte Petre-Emanoil NEAGU, in 
calitate de beneficiar pe de altil!'.I parte, convin de comun acord incheierea prezentului contract dupa cum 
urmeaza.: 

Cap. II. Obiectul contractulul 
Executantul se obliga sa realizeze lucrarea Studiu albie parau Calnau in zona podului de pe DJ 220, 

km 60+500, comuna Pardosi, jude~ul Buziu, iar beneficiarul sa receptioneze lucrarea. 

Cap. Ill. Durata contractului 
Termenul de realizare a lucrarii este de 4 luni de la data semm'irii contractului. 
Daca pe parcursul derulclrii contractului executantur nu poate respecta termenul mai sus mentionat, 

acesta are obligatia de a notifica Tn timp util acest lucru beneficiarului. Modificarea perioadei de derulare a 
eontractului se face, cu acordul partilor, prin tncheierea unui act aditional la prezentul contract. 

Cap. IV. Valoarea contractului. Modalitati de pla~ 

Valoarea contractului este de 40.000,00 lei exclusiv TVA. 
Plata contravalorii contractului se face de ~tre beneficiar, du pa cum urmeaza.: 

a) cu avans de ...... ----.... la data semnMi contractului, restul de 100% din valoarea contractului urmand a 
fi achitat in maxim .~.Q .. zile de la data emiterii de catre executant a facturii. 

b) cu O.P. virament, in termen de maxim .~9 .. zile de la data emiterii de catre executant a facturii. 
La semnarea contractului, executantul va mentiona expres modalitatea de pla~ aleasa dupa cum 

urmeaza: tara avans. 

Cap. V. Obligatiile partilor contractante 
A) Executantul se obliga: 
1. sa realizeze lucrarea contractata in conditiile ~I la termenul prevazut fn contract; 
2. sa notifice beneficiarului asupra situatiei aparute ulterior semnarii contractului 9i sa solicite acestuia 

prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, cu lntocmirea unui Act Aditional in termen; 
3. sa prezinte beneficiarului rezultatefe lucrarii, rn termenul contractual, 1n vederea receptionarii acesteia; 
4. sa remedieze in termen de 10 zile eventualele deficiente ale tucrarii constatate la data intocmirii 

procesului verbal de receppe, daca acestea sunt datorate din culpa sa exclusiva. ln caz contrar, 
remedierele lucrarii se vor face numai contracost, pe cheltuiala beneficiarului, in termenul mai sus 
mentionat. Predarea lucrarilor suplimentare se va face imediat dupi:I tncasarea valorii acestora rn baza 
facturii ce va fi emisa, in acest sens, de executant; 

5. sa emita beneficiarului factura cu valoarea contractului/lucrarilor efectuate, in baza procesului verbal 
de receptie semnat de beneficiar. 

B) Beneficiarul se obliga: 
1. sa puna la dispozitia executantului, toate informatiile pe care acesta le considera utile realizaril lucrarii, 

in termenul sollcitat; 
2. sa verifice modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din 

propunerea tehnica ~I din program ~i sa notifice in scris de Tndata executantului eventualele sale 
observatii; · 

3. sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in baza prezentarii rezultatelor in maxim 5 zile de la 
predarea lucrarii ~i sa-1 transmit~ imediat executantului pentru facturare; 

4. sa achite Tn termen contractual, contravaloarea contractului, inctusiv contravaloarea remedierilor 
constatate 1n conditiile lit.A, pct.4. 



/ Cap. VI. Penalititi 
ln cazul ln care, din vina sa exclusiv~. executantul nu reu~e~te sa T~i Tndeplineasca obligatiile asumate 

prin contract, sa suporte ca penalitati. o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.02 % I zi intArziere din 
vatoarea contractului nerealizat. 

in cazul Tn care beneficiarul nu onoreaza facturile ln termen contractual, acesta are obligatia de a pl~Ui 
ca penalitilti, o suma echivalent~ cu o cota procentuala de 0.02 % I zi TntArziere din plata neefectuata. 

Cap. VII. Confidentialitatea 
Pilrtile vor asigura secretul profesional pe durata contractului, precum ~i dupt.i incetarea acestuia. 

TUIASI are obliga1ia de a nu comunica, in nici o situatie, altar persoane sa·u entitap, informatii confidentiale 
apapnand Beneficiarului cu exceptia consimtam~ntului scris, ob~nut, ln prealabil, in acest sens. De asemenea, 
Beneficiarul nu va face publice informatii ~i rezultate ale serviciilor efectuate, fc1ra consimtamantul scris al 
TUIASI. ln plus, pilrtile au obligatia de a nu folosi, Tn defavoarea Parteneriatului, informatiile primite sau 
rezultatele studiilor, testelor ~i cerceUlrilor efectuate fn cursul ~i fn scopul realizarii contractului. 

Cap. VIII. Drepturi de proprietatea intelectuali 
Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii contractului apartin partilor ~i/sau angajatilor acestora, 

conform legislatiei in vigoare referitoare ta titlurile de proprietate industrials ~i drepturile de autor. Rezultatele 
cercetarilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 

Revendicarea proprietatii intelectuale rezultate, functie de natura rezultatetor cercetarii, a participantilor 
ta obtinerea acestora, de scopul si obiectivete proiectului, se face prin incheierea unuia din tipurile de Acord de 
colaborare prezentate, dupa cum urmeaza: 

1 . TUIASI se~ne proi:irietatea iAtele&tuala, iar Beneficianil1;1i i se acorda o lioen~ nee~cl1.1siva de utili.2!are a 
rez1.1ltatole oeroetarilor tn domeniul sau specific, insa fara posibilitatea aooi:Sarii de s1;1blicente. 

2. TUIASI de\ine drepturile de proprietate inteleotuala, insa Benefioiarul are dreptul de a negocia o lloenta 
neexclusiva pentru toate sau o parte din proprietatea intelectuala. 

3. TUIASI eetine initial propietatea intef>Wala, iar BeAefieiarul o peate pFelua prin cesi1;1ne. 
4. Proprietatea intetectuali apartine Beneficiarului, tnsi prin contract se prevede ca TUIASI poate 

de\ine dreptul de utilizare in scop necomercial, didactic, etc. 
5. Cercetarea se face exclusiv pe baza de contract, propietatea intefeotuala apaf'\ine Beneficiarului 9i nioi o 

publicare din partea TUIASI a rezultatelor ceroetarii nu se poate faGe far:a acor=Gul sau. 

Cap. IX. Rezilierea contractului 
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul partii lezate 

de a cere rezilierea contractului de servicii ~idea pretinde plata de daune~interese. 

Cap. X. Forti majora 
Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
Forta majora exonereaza paf"tile contractante de indeplinirea obligayilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada fn care acesta actioneaza. 
Tndeplinirea contractului va fi suspendata ln perioada de ac\iune a tortei majore, dar tara a prejudicia 

drepturile ce Ii se cuveneau pllrtilor pana la aparitia acestora. 
Pertea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte paf'ti, imediat §i in mod 

complet, producerea acesteia §i de a lua orice rnasuri care ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecinte!or. 
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va aci;ona o perioadil mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptu! sa notifice celeilalte paf1i incetarea de plin drept a prezentutui contract, fara ca vreuna 
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune~interese. 

Cap. XI. Amendamente 
Partile contractante au dreptul, pe durata tndeplinirii contractului , de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act aditionat numai tn cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale 
acestora ~i care nu au putut ft prevazute la data incheierii contractului. 

Cap. XII. Solutionarea litigiilor 
Beneficiarul §i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neTntelegere sau dispuUl care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau in legatura cu fndeplinirea 
contractului. 

Daca dupe 15 zile de la Tnceperea acestor tratative neoticiale beneficiarul §i executantut nu reu§esc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 
instantete judecatore~ti din la§i. 

Cap. XIII. Comuniciri 
1. Orice comunicare Tntre parti, referitoare la derularea prezentului contract, respectiv ta schimbarea 

datelor de contact, a numelor si adreselor de contact, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris 
trebuie inregistrat atat tn momentul transmiterii, c~t ~i tn momentul primirii acestuia . 

2. Comunicarile fntre parti se pot face ~i prin fax sau e~mail , cu condi1ia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
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3. Orice informare sau comunicare necesar~ a fi stabilitcl fntre p~rti, in cadrul prezentului contract, va fi 
transmis~ urmatoarelor persoane de contact: 

-din partea TUIASI - persaana de contact: 

Nume ~i prenume 
Adresa 
e-mail: 
Telefon: 
Fax: 

-din partea Beneficiarului- persoana de contact: 

Nume $i prenume 
Adresa 
e-mail: 
Telefon: 
Fax: 

Prezentul contract a fost incheiat fn 2 (doua) exemplare, pentru fiecare parte cate un exemplar 

Director economic, 
Ee. Mariana Criv 

Coordonator Centru/La 

c 

Direc contract, 

oariu 

sef lucrari dr.in . Tomi Hranic"uc 

Directia Administrare Patrimoniu ~i lmiestitii, 
Director Executiv A 

Luminita Blcan 

Directia Juridica si Administratie Locala 
Director executiv MIRELA OPRE 



l.Preambul 
in temeiul prevederilor art.7, alin.(5) si ale art.19 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pubJice si cele 
ale art.43, alin.(l) si alin.(5) din H.G. nr. 395/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de 
prestari servicii, mtre: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul 
Buzau, B-dul N. Ba1cescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 I 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, 
cont trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentata prin Pre~edinte Petre 
Emanoil Neagu, in calitate de Achizitor, pe de o parte 

SC PEIESI SRL, cu sediul in mun. Iasi, Str. Carpati, nr.13, bl.655, sc.A, et.I, telefon 0773861880, 
tel/fax 0232707951 e-mail : peiesi@yahoo.com, inregistrata la J22/237/2015, CUI 34101751, cont 
IBAN deschis la banca Trezoreria Statului, reprezentata prin 
administrator Poleuca Bogdan Ovidiu, in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1 ~In prezentul contract unnatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - reprezinta. prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - paqile contractante, a~a cum sunt acestea numit.e in prezentul contract; 
c) preful contractului - pretul plAtibil prestatorului de catre achizitor, ID. baza contractului, pentru mdeplinirea integrala ~i 
corespunutoare a tuturor obligatiilor aswnate prin contract; 
d) servicii · activit!ti a Cl'iror prestare fac obiect al contractului~ 
e) fortarnajorA- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei acestora, care nu putea 
fi prev~t la momentul incheierH contractului §i care face imposibila executarea ~i, respectiv, indeplirurea contractului; sun1 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolupi, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute 
ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivll ci enunciativA. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, f!ra a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligatiilor uneia din pru-ti; 
f) zi - zi calendaristic!; an - 365 de zile. 

3. I11terpretare 
3.1 - Jn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la fonna singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 p Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la mtregul contract. 

4. Obiectul contractului 

4.1- Prestatorul se obliga sa presteze servicii de dirigentie de santier aferente executiei lucrarilor pentru 
obiectivul <iJ.fodernizare DJ 220,km 7o+OOO- 78+500, Buda - Va/ea Salciei,jud. Buzau>,.1n perioada 
convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract ~i caietul de sarcini. 
4.2 Prestatorul se obliga sa execute servicii constand in: 

1 



a) asistenfa tehnica pentru beneficiar in contractul principal de lucrari; 

b) monitcuizarea ~i supervizarea lucrarilor de constructii conform legislatiei in vigoare. 

5. Pre/11/ contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 

80.000 lei, la care se adauga TV A in vigoare la data platii. 

5.2 - Pretul contractului este form ~i nu se actualizeaza/ajusteaza pe toata durata contractului, inclusiv 

pe perioada de prelungire a executiei lucrarilor, daca va fi cazul. 

5.3 - Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, daca va fi cazul, nu se datoreaza plata 

in afara celei stabilite prin art.5.1 . 

6. Durata contractului 
6.1 - Contractul i~i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea contractanta ~i 

ramane in vigoare pana la data epuizarii convent:ionale sau legale a oricarui efect pe care ii produce. 

7. F.xecutarea contractului 
7.1 Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este aferenta perioadei de executie a lucrarilor 

care se finalizeaza cu receptia la tenninarea lucrarilor. 

7.2 Efectele contractului continua si pe perioada de garantie a lucrarilor in perioadele de notificare a 

defectelor, daca va fi cazul. 

7.3 Durata de prestare a serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate perioada executiei lucrarilor, 

inclusiv prelungirea acesteia prin acte aditionale, daca va fi cazul sj se finalizeaza la predarea catre 

investitor a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale a 

lucrarilor. 

8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnica ~i financiara ; 

c) acte aditionale, daca p3J1ile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

d) anexe, daca exista. 

9. Obligapile pri1icipale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul va presta servicil de dirigentie de santier aferente executiei lucrarilor pentru obiectul 

contractului, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini ~i a clauzelor contractuale. Nerespectarea 

acestor obligapi va atrage dupa sine neacceptarea si implicit neplata serviciilor prestate. Specialistii 

angajati in prestarea serviciilor, declarati de catre prestator sunt : 

I . POLEUCA BOGDAN OVIDnJ -diriginte de santier pentru domeniul <Drumuri, poduri, tunele, piste 

de aviatie, transport pe cablu - de interesjudetean > (autorizatie nr.29487/06.11.2015, eliberata de ISC) 

2. BALAUCA . GABRIEL - inginer constructor CFDP (diploma de inginer seria IA 

nr.0049831/23.11.2017 eliberata de Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din lasi) 

3. ACATRINEI CAT ALIN - inginer constructor CFDP ( adeverinta nr.15400/Cl_ 1/10.07.2019 eliberata 

de Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi) 
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4. IACOB CRISTIAN - specialist in domeniul cadastrului,geodeziei si cartogra:fiei (certificat de 
autonzare seria RO-IS-F nr.0120/12.07.2012, eliberat de ANCPI) 
9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze docwnentafia solicitam confonn legislatiei 
in vigoare ~i a cerinfelor caietului de sarcini. 
9.3 - Prestatorul va solutiona neconfonnitatile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de catre 
Achizitor. 
9.4 - Prestatorul va solutiona in timp util solicitarile transmise de catre Achizitor. 
9.5 - Prestatorul are obligafia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in confonnitate cu cerintele caietului de sarcini ~i cu 
obligat.iile asumate prin prezentul contract. 
9.6 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in te1menul stabilit si la nivelul de calitate corespunzator 
cerintelor stabilite prin contract ~i caietul de sarcini. 
9.7 - Prestatorul se obliga sa respecte in perioada de prestare a serviciilor cerintele caietului de sarcini 
pus la dispozitie de Achizitor. 
9.8 - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i in fata altor organe de control, de realitatea, 
legalitatea ~i corectitudinea serviciilor prestate. 
9.9 - Prestatoru1 are obligafia de a lua in calitate angajator, toate masurile prevazute de Legea 319/2006 
~i HG nr.1425/2006 pe toatA durata prestArii senriciilor. 

10. Ohliga/iile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 - (1) Achlzitorul se obliga sa plateasca preful convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 
cali ta ti va ~i cantitati va a prestapei pe baza rapoartelor elaborate ~i prezentate conform cerintelor caietului 
de sarcini. Achizitorul va confirma m termen de maxim 10 zile de la primirea rapoartelor confonnitatea 
acestora. 

(2) Achizitontl se obliga sa platea$ca prepil convenit, in tennen de 30 zile de la primirea facturii 
fiscalc. Factura se emite dupa confirmarea achizitorului a rapoartelor elaborate ~i prezentate conform 
cerintelor caietului de sarcini. 

(3) Plata serviciilor se achita doar in baza aprobarii rapoartelor financiare prevazute ~i solicitate 
prin caietul de sarcini. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe care le 
detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare indeplinirii 
contractului. 

11. Sanc/iuni pentru nefndeplinirea culpabilii a obliga/iilor 
11.1 - Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a Wleia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, protea in culpa 
raspunde fata de cealalta patte pentru prejudiciul produs. potrivit clauzelor prezentului Contract ~i legii, 
in masura in care paqile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al 

neindeplinirii sau tndeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei 
cauze care sa il exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
11.2 - in cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula ~i percepe de la 
prestator, penalita!i de intarziere de 0,1% pe zi de 1ntarziere, calculate la valoarea serviciilor. 
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11.3 - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitor datoreaza Prestatorului, penalitati de intarziere, 
pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuanturn de 0, 1 % din valoarea facturii 

neonorate in terme~ pana la achitare. 

12. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1 (1) Prezentul contract lnceteaza in condipile legii, in urmatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
(2) Prezentul contract mceteaza in confonnitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin denuntare 
unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin. l litera a) ~i b) 
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
12.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una clintre pa.qi, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui termen de 
preaviz de 10 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3 - Achizitorul poate rezilia prezentuJ contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz de 1 0 
zile prestatorului, Iara necesitatea unei alte fonnalitati ~i rara intervenpa instantei, i'n oricare dintre 
situafiile urmatoare, dar nelim.itfuldu-se la acestea: 
· prestatorul nu se confonneaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea executarii 
necorespunzlHoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la i'ndeplinire comenzile sau instruciiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 zile 
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i care conduc 
la modificarea clauzelor contractuale in ~a masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contra:ra 
interesuhri ·p~blic. . 

13. Recepfie 1i verificilri 
13.1 - Achizitoru1 are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevedetile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 

13.2 - Verificarile vor fl efectuate in confonnitate cu prevederile clin prezentul contract ~i caietul de 
sarcini. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sru 

lmputerniciti pentru acest scop. 

14. incepere, finalizare, fntarzieri 

14.1 - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de pfu1i. 
(2) In cazul in care: 

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 

b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni. altf el decat prin incalcarea 
contractului de catre prestator, indrepti\tesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 

serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci parple vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 

~i vor semna un act aditional. 
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14.2 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a tennenului de prestare, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitoruJui de a soHcita penalitati prestatorului. 

15. Ame11damente 
15.1 - Partile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractuJui, de a conveni 
modificarea clauielor contractului, prin act adiponal. 
15.2 - 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 adiponal. 

15.3 - In cazul in care se aduc modificari contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte prevederile 
articolului 221 si ale ai1icolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si ale 
articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
15.4 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

16. Cesi1mea 
16.1- Prestatorul poate transfera total sau paqial creantele rezultate din prezentul contract, cu notificarea 
prealabila a achizitorului. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract. 

17. For/a majorii 
17.1 - Forta m~jora,este constatata de o autoritate competent~. 
17.2 - Forta"iliajora exon~reaza pfiltile contractante de indeplini~ea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe to~ta perioa<:{a in care aceasta actioneaza. 
17.3 - indeplinirea contractului va fl suspendata in perioada de actiune a fortei majore: dar fiira a 
prejudicia ·qrepturile ce Ii se cuveneau paqilor pana la aparitia acesteia. 
17.4 - Pru.tea contractanta care invoca fo11a majora are obligafia de a notifica celeilalte pfil1i, imediat ~i 
in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 
17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va acpona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreooa din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

18. SoluJi01tarea litigiilor 
18.1 ~ Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrnl sau in legatura cu indeplinirea 

contractului 
18.2 - Dae~, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc 

sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 

de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

19. Comunicari 
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19.l - (1) Orice comunicare intre paqi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sil fie 

transmisa 1n scris. 
(2) Orice document scris trebuie mregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i ill momentul 

primirii. 

19.2 - Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia 
confinnarii in scris a primirii comunicarii. 

20. Legea aplicabila contractului 
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romful.ia. 

20.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere In 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind 

libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

proteqia datelor), pfiltile asumandu-~ toate responsabilitatile derivate din acest act nonnativ. 

20.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i 1nregistrarii Jui la sediul achizitorului. 

Prezentul contracts-a lncheiat astazi //. 09. l. O/f , in doua exemplare origin.ale, cate unul pentru 
fiecare parte. 

ACHIZITOR, 
Unitatea Administrativ Teritoriala 

JUDETUL BUZAU 

VIZAT, 

Directia Juridica 

~i Administratie Publica Locala, 

Director Executiv, 

Mirela OPREA 

Directia pentru Administrarea Patrimoniului 

~i Investitii, 

Director executiv 

Ing. Julian PETRE 
r-c~ -ONS IUUL JUO!fEAN. BUZAU 

I' ~VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR 
PREVENTIV PROPR 

Nr. &iQil!ti '. 12 SEP.1019 
Oeta .................................. .. 

PREST ATOR, 
S.C. PEIESI S.R.L. 

Poleuca Bogdan Ovidiu 

·{ . 



1 CONSiUUL JUDiiEANBUZ~U ; 
/ Nr. LlG!.L. _ · 
Oata _.~~..QJ.£f...Z.ll1i.~~-· _ _ J 

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICll .===:.::.:'.:"""_-:- ·· .. r. -··-- - "-·---- .. 

nr. :ts data 3<).()j. t.bl~ 

LA ACORDUL - CADRU NR. 82/14847 din data 31.10.2017 

Preambul 
In temeiul Legil 98/2016 privind achizitiile publice $i a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016 si a Acordului-cadru nr. 82/14847 din 
data de 31.10.2017, s-a incheiat prezentul contract subsecvent. 

1. Parti contractante 
CONSILIULJUDETEAN euzAu cu sediul in municipiul Buzau, bid. N. Balcescu, nr. 48, ·ud. Buzau, telefon 
0238/414.112, fax 0238/725.057, cod fiscal 3662495, cont deschis la 
Trezoreria Buzau, reprezentat prin domnul Petre-Emanoil Neagu, in calitate de BENEFICIAR, pe de o 
pa rte 
si 
SC PASCON CONSTRUCTll CIVILE SI INDUSTRIALE SRL, cu sediul in sat Spataru, com. Coste~ti, nr. 2, 
tarlaua 2, parcela 26, jud. Buzau, tel/fax 0238 711644 I 0238 714665, e-mail : office@pascon.ro, 
inregistrata la Re istrul Comertului sub nr. J10 I 464 I 2004, CUI 16445293, cont bancar 

deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata prin Cristine! Pascu in functia 
de lmputernicit, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte, 

2. Definitii 
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract 
subsecvent; 
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent; 
c) caiet de sarcini - document al prezentului contract subsecvent, intocmit de catre Beneficiar, care 
include specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Prestator; 
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de 
catre eel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 
e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care 
reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Consiliul Jude~ean Buzau, in calitate de 
"Beneficiar" si oferta ntul in ca litate de "Prestator" si toate anexele sale. In prezentul contract 
subsecvent, prin notiunea de "contract" se intelege "contract subsecvent". 
f) data de incepere a prestarii serviciilor- data comunicata de Beneficiar In ordinul de incepere; 
g) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract 
subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data 
intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 
h) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 
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putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, 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; 
i) locul de prestare al serviciilor - reteaua de drumuri judetene Buzau- zona BUzAU SUD; 
j) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnlca si propunerea financiara; 
k) ordin de incepere a prestarii serviciilor - dispozitia scrisa emisa de Beneficiar, transmisa 
Prestatorului, care trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, respectiv 
intrarea utilajelor si autoutilajelor in Bazele de deszapezire si in Punctele de sprijin, precum si 
eventualele dislocari dispuse ca urmare a necesitatilor intervenite; 
I) penalitati - despagubirea stabillta in contractul subsecvent de servicii ca fiind platiblla de catre una 
din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinlre a obligatiilor din contractul 
subsecvent de servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost 
stabilite de parti; 
m) personalul - inseamna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre subcontractanti si 
responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 
n) pretul contractului subsecvent • pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului 
subsecvent pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contractul subsecvent; 
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexele la prezentul contract subsecvent si care au legatura cu indeplinirea obiectului prezentului 
contract subsecvent; 
p) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite 
de autoritatea contractanta; 
q) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 
r) rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului subsecvent de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fast 
facute anterior rezilierii; 
s) servicii si lucrari - activitati a caror prestare face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt 
prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent; 
t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemene;:i prevazute in caietul de sarcini 
si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent; 
aa) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Prestatorul ii 
subcontracteaza orke parte din activitati in conformitate cu legea; 
bb) tarif - prestatiile utilajelor inchiriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele tarife, conform caietului de 
sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic); 
cc) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contra re, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 

4. Obiectul contractului subsecvent 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "lntretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene 
pe timp de iarna, prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii" pentru Zona BUZAU SUD din 
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... 
judetul Buzau pentru iarna 2019-2020, in perioada convenita, in conformitate cu prevederile 
normativelor in vigoare, a reglementarilor aplicabile, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in 
conditiile calltative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul cadru 
nr. 82/14847 din data 31.10.2017 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV: 90620000-9 - servicii 
de deszapezire. 

5. Pretul contractului subsecvent 
5.1. - (1) Pentru prestarea serviciilor de "lntretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene pe 
timp de iarna, prevenlrea si combaterea poleiului si a inzapezirii" pentru Zona BUZAU SUD din judetul 
Buzau pentru iarna 2019-2020, Prestatorul va practica preturile/tarifele prevazute in oferta financiara 
propusa la licitatie ~i convenite prin acordul-cadru. 

(2) Pretul contractului subsecvent, platibil Prestatorului de catre Beneficiar este de maxim 
1.635.168,09 lei, la care se va adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare. 

6. Durata contractului subsecvent 
6.1. - Prezentul contract intra i'n vigoare la data semnarii $i inregistraril la Beneficiar ~i i$i pastreaza 
valabilitatea pana la data de 15.03.2020. 

7. Prestarea serviciilor 
7.1. - Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract 7ncepe la data primirii ordinului de 
incepere a prestaril serviciilor din partea Beneficiarului, respectiv data de 15.11.2019 ~i se va termina 
la data de 15.03.2020. 
7.2. - Perioada de efectuare a prestatiilor este stabilita in conformitate cu prevederile ,,Normativului 
privind prevenirea ~I combaterea lnzapezirli drumurilor judetene", aprobat prin HO nr. 83/31 martie 
2016. Tn funqie de conditiile meteo-rutiere, aceasta perioada poate fi modificata prin notificarea scrisa 
a Be neficia ru I u i tra n sm isa Prestatoru I u i. 

8. Documentele contractului subsecvent 
8.1. - (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranta din acestea sunt: 
a) acordul-cadru nr. 82/14847 din data 31.10.2017 si anexele acestuia; 
b) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
c) caietul de sarcini si anexele acestuia; 
d) garantia de buna executie; 
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 
f) acordul de asociere (daca este cazul), legalizat; 
g) lista cu subcontractanti (daca este cazul); 
h) contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul); 
i) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului 
subsecvent. 
j) alte anexe conform specificatiilor caietului de sarcini. 
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca anllmite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de 

sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

9. Modalitati de plata ~i recuperare a creantelor 
9.1. - (1) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata cat re Prestator doar daca serviciile au fost deja 
confirmate, conform cerintelor contractului si caietului de sarcini. 

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin pasta cu confirmare de primire sau prin delegat 
direct la sediul Consiliului Judetean Buzau - Registratura. 

3 



(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului 
subsecvent, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 
Prestatorul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la confirmarea primirli de catre Beneflciar a noii facturi prezentate de catre Prestator, 
completata cu date corecte, potrivit legii $1 contractului subsecvent. 
9.2. - In vederea efectuarii platii prestatiilor se va proceda la verificarea, receptia si confirmarea 
serviciilor prestate in conformltate cu Regulamentul privind efectuarea receptiilor lucrarilor ~i 

serviciilor de intretinere ~i reparatii curente la drumurile publice indicativ AND 514-2000. 
9.3 - Prestatiile efectuate se consemneaza in documentele primare completate de reprezentan\ii 
Prestatorului, astfel cum sunt ele prevazute in caietul de sarcini. 
9.4 - Realitatea datelor inscrise in documentele primare, de catre Prestator, se verifica de catre 
reprezentantii Beneficiarului. Deplasarea in teren a reprezentantilor Beneficiarului ~i Prestatorului 
pentru informare ~i veriflcare din punct de vedere cantitativ ~i calitativ a serviciilor prestate se face cu 
mijloace auto ale Prestatorului. 
9.5 - Serviciile prestate de Prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozitia Beneficiarului, 
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozi\ie scrisa 
a Beneficiarului, nu vor fi platite Prestatorului. 
9.6 - Prestatorul este raspunzator de corectitudinea $i exactitatea datelor inscrise in situatii de 
servicii/lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate In mod eronat. 
9.7. - Prioritizarea serviciilor prestate ~i urmarirea executiei se fac de catre delegatul desemnat de 
Beneficiar. 
9.8. - Documentele primare necesare confirmarii serviciilor prestate sunt: 
a) buletine de incercare sau alte documente care sa ateste cantitatea de material antiderapant si 
valorile in procente ale materialelor componente; 
b) avize de insotire a marfii pentru transportul materialului antiderapant + bonuri de consum; 
c) foile de parcurs GPS pentru autovehicule; 
d) informarile zilnice pentru autovehicule ~i utilaje; 
e) masuratori servicii/lucrari executate; 
f) alte documente ce pot certifica serviciile/lucrarile (factura furnizor material antiderapant procurat 
sau analiza pret material antiderapant preparat). 
Tn baza acestor documente acceptate $i inSU$ite de reprezentantii Beneficiarului se vor lntocmi 
situa~iile de servicii/lucrari. 
9.9. - (1) Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
9.10. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Beneficiarului se constata absenta 
nejustificata din bazele de deszapezire a unor autoutilaje, pentru acestea nu se vor plati prestatiile 
efectuate de la data ultimei interventii, pana la data controlului. 
9.11. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si confirmarii de catre reprezentantii 
Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu- se in vedere 

prestatiile efectiv executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare evaluarii. 
9.12. - Beneficiarul se obliga sa plateasca pre~ul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 

a} pentru facturile emise ~i communicate Beneficiarului pana la data de 14 ale lunii inclusiv, plata se 
face in intervalul 24-30 ale lunii; 

b) pentru facturile emise ~i comunicate Beneficiarului incepand cu data de 15 a fiecarei !uni, plata se 
va face in intervalul 24-30 ale lunli urmatoare. 

9.13. - Prestatorul va emite factura numai dupa insu~irea de catre Beneficiar a situa~iilor de 
servicii/lucrari aferente respectivei facturi. 

9.14 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea Prestatorului, la valoarea servic:iilor prestate 
conform c:ontractului ~i in eel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie sa fie dovedite ca atare 
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printr-o situatie de servicii/lucrari partiala, intocmita astfel incat sa asigure o rapida ~i sigura verificare 
a lor. Din situatiile de servicii/lucrari pa'1iale, Beneficiarul va putea face scazaminte pentru servicii 
fa cute Prestatorului ~i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele 
sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situatiile de servicii/lucrari partiale - decadale - se confirma in termen de eel mult 15 zile 
de la data inregistrarii la sediul Beneficiarului, daca nus-au ridicat obiectii cu privire la ele. 

{3} Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea ~i garantia de buna executie a Prestatorului; ele nu se considera, de catre Beneficiar, 
ca receptie a servicilor prestate. 

(4) Mijloacelor de mecanizare, aflate in bazele de deszapezire, si care nu sunt solicitate sa 
actioneze, ca urmare a conditiilor meteo-rutiere favorabile (temperaturi pozitive, lipsa poleiului, lipsa 
ninsorilor, etc), Ii se va confirma si plati doar un numar de 8 ore/zi-tarif de a~teptare. 

(5) Tarifele de actionare vor fi insotite obligatoriu de desfa~uratorul de tarif ce va contine in 
mod distinct urmatoarele elemente: 
a) cheltuieli cu amortismentul; 
b) cheltuieli normate de intretinere; 
c) cheltuieli cu salarizarea; 
d) cheltuieli cu carburantul; 
e) cheltuieli cu lubrifiantii; 
f) cheltuieli cu anvelope; 
g) cheltuieli cu acumulatori. 

(6) Tarifele de a~teptare vor acoperi numai manopera necesara deserventilor de maxim 8 
ore/zi. 
9.15. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea ultimei situatii de plata de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

10. Obligatiile Prestatorului 
10.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract In 
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate. 
10.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele $i/sau performantele prezentate In 
propunerea tehnica, anexa la contract. Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului 
contractului subsecvent vor respecta prescriptiile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea 
sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normative le, nomenclatoarele 
si reglementarile tehnice aplicabile. 
10.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile ,,Normativului 
privind prevenirea ~I combaterea inzapezirii drumurilor jude1ene", aprobat prin HO nr. 83/31 mart!e 
2016 ~i ale caietului de sarcini, in conditiile calitative ~i cantitative prevazute In acestea, in limita 

necesitatilor solicitate de Beneficiar. 
10.4. - Prestatorul poarta raspunderea pentru modul in care i~t desfa~oara activitatea pe toata durata 
contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviclilor sau pentru 
eventuale accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului. 
10.S. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezufta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~i 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatlei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Beneficiar. 
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10.6. - Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru 
eventuatele accldente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederllor din 
,,Normativ privind prevenirea ~i combaterea lnzapezirii drumurilor publice" indicativ AND nr. 525 I 
2013, aprobat prin Ordinul nr.2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i 

Adminlstratiei Pubtice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 din 1iulie2013. 
10.7. - Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii ~i inchiriate. 
10.8. - Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii ~i inchiriate, instruirea 
personalului, acordarea echipamentului ~i a alimentatiei de proteqia muncii, lnregistrarea accidentelor 
de munca. 
10.9. - Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obliga\ia de a nu stanjeni inutil 
sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i a cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia beneficiarutui sau a oricarei persoane. 
10.10.-Prestatorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, aqiunilor in justi"tie, 
costurilor, taxelor $i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau In legatura cu 
neindeplinirea in mod culpabH a obligatiilor prevazute la art.10.9, pentru care responsabilitatea revine 
prestatorului. 
10.11.- Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 $i 14-17 din 
OG nr. 43/1997, republicata ~i modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, 
precum si pentru orice accidente, pagube, prejudicii cauzate tertilor de starea necorespunzatoare a 
drumurilor si neasigurarea conditiilor de circulatie corespunzatoare, pe perioada de executie a 
contractului. 
10.12 - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor $i metodelor de prestare 
utilizate, cat $i de calificarea personalului folosit pe durata contractului. 
10.13. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
10.14. - Termenul minim de interventie (respectiv durata de timp care se scurge de la momentul 
primirii solicitarii de interventie din partea Beneficiarului sau a oricarei alte persoane fizice sau juridice 
indreptatite a o solicita pana la momentul interventiei efectiva a Prestatorului in vederea efectuarii 
activitatilor de deszapezire combatere lunecus) este de 30 minute, urmand ca restabilirea completa a 
circulatiei pe tronsonul respectiv de drum sa se faca in eel mult 24 ore pe un sens/48 ore pe ambele 
sensuri, functie de nivelul de interventie prezentat in caietul de sarclni special. 
10.15. - Pentru realizarea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul se obliga sa asigure $i sa mentina 
constant numarul de baze de deszapezire ~i de utilaje, asumate prin oferta sa tehnica - anexa la 
pre ze ntu I contract. 
10.16. - Prestatorul va !lne evidenta zilnica, pe ore $i sectoare de drum a interventiilor cu utilajele ~i 
echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozltia Beneficiarului 
zilnic, pentru ziua precedenta. 
10.17. - Prestatorul va desemna o persoana de contact, cu putere de decizie, responsabil cu prestarea 
serviciilor care va tine legatura permanent cu Beneficiarul, pentru informari, nominalizata in anexele 
solicitate la prezentarea ofertei, pe zone de responsabilitate. 

11. Obligatiile ~i drepturile beneficiarului 
11.1 - (1) Beneficiarul are obligatia de a aduce la cunO$tinta Prestatorului informarile $i prognozele 
meteo primite de la ANMH, precum ~i protocoalele incheiate cu unitati utilizatoare ale drumurilor 
publice {Ambulanta, Politia Rutiera, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 

(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica stadiul pregatirilor de iarna la fiecare baza de 
deszapezire urmand a se intocmi procese verbale de constatare a stadiului pregatirilor. 
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11.2 - (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentut serviciilor, 
tiber de orice sarcina, respectiv drumurite judetene ce fac obiectut prezentului contract. 

(2} Costurile pentru consumul de utilitati precum ~i eel al contoarelor sau al altor aparate de 
masurat se suporta de catre Prestator. 
11.3 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului intreaga documentatie necesara 
pentru prestarea serviciilor contractate. 
11.4 - Beneficiarul are obligatia de a coordona, controla, confirma ~i achita prestatiile efectuate fiind 
raspunzator numai pentru dispozitiile emise. 
11.5 - Beneficiarul are dreptul de a extlnde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice: 
a) cu privire la furnizorii implicati in contractul subsecvent; 
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati pe 
niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare. 
11.6 - Beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului, iar acesta trebuie sa se conformeze, 
documentele justificative (facturi, bonuri, ordine de plata, contracte, etc.) privind preturile de achizitie 
a bunurilor/serviciilor utilizate in executia lucrarilor/prestarea servicillor din contract. 

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
12.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ti revin, partea in 
culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului Contract 
~i legii, in masura In care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul 
fa pt al neindeplinirii sau lndeplinirii necorespunzatoare a obligatnlor sale, daca nu probeaza existenta 
unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una dintre parti nu i$i indeplineste 
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 considera executare necorespunzatoare a Contractului 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 isl 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul 
Contractului, durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele 
Contractului, obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si 
securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de 
mediu, de personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul 
public aferente contractului subsecvent. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneflclarului, 
prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, 
executarea garantiei de buna executie ~I/ sau prin urmarire in conditiile legii. 

(4} Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul 
sustinator va raspunde in solidar cu Prestatorul. 
12.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Prestatorul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 
% pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea servlciilor prestate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei. 
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(2) Daca nu se poate stabili valoarea serviciilor prestate cu intarziere, Prestatorul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a Contractului subsecvent 
mentionata la art. 5 pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei. 
12.3. Pentru neplata cu rea-credinta la termen a facturilor, potrivit art.6 din Contract, Beneficiarul 
datoreaza Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data 
scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la 
achitare. 
12.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, 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 Lucrarllor neexecutate. Daca nu se poate stabili 
proportia neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Prestatorul 
datoreaza Beneficiarului 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 Beneficiarului, 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, Beneficiarul nu este dator sa 
probeze exlstenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul lndemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se deduce 
din valoarea Contractului. 

13. Garantia de buna executie a contractului subsecvent 
13.1- (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este In procent de 10 %, din valoarea 
fara TVA a contractului, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, pentru intreaga perioada de 
valabilitate a acestuia. 
{2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Beneficiarului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirli eventualelor prejudlcii suferite de Beneficiar 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Prestatorului ori in alte situatii prevazute de lege. Jn cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este 
mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa despagubeasca 
Beneficiarul integral ~i intocmai. 
(4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Prestatorul a fa cut 
dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) in cazul in care pe parcursul executarii contractului subsecvent se suplimenteaza valoarea 
acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie In corelatie cu noua valoare 
a contactului subsecvent, in conditiile ~i sub sanqiunile stabilite prin contract. 
13.2 - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare em is in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, 
care devine anexa la contract, conform prevederHor art. 36 alin. (3)-(5) din HG nr.395/2016. Dovada 
constituirii garantiei se depune la beneficiar in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii i'n vigoare 
a contractului subsecvent, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a contractului de catre Beneficiar. 
(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi partiale. 
(3) in cazut prevazut la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 
Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent In administrarea 
acestuia ~idea comunica beneficiarului dovada deschiderii acestuia in termen de 5 zile lucratoare de 
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la intrarii in vigoare a contractului subsecvent, sub sanctlunea denuntarii unilaterale a contractului de 
catre Beneficiar. 
(4) Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit 
alin. (2) ~i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului subsecvent, fara TVA. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de 
disponibil prevazut la alin. (2) $i (3) prin re1ineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite Prestatorului 
pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna execu1ie in contractul subsecvent ~i va 
in$tiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum ~i despre destinatia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului prevazut la alin. 
(3) pot fi dispuse pla1i atat de catre Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta unitatii 
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Beneficiarului In 
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) este purtator de dobanda In favoarea 
Prestatoru I u i. 
13.3 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinlril contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul 
nu i~i lndepline$te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 
garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de. a notifica pretentia atat Prestatorului, cat ~i 
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum ~i 
modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, 
Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
13.4. - Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in eel mult 14 zile de la 
data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent, daca nu a ridicat 
pana la acea data pretentii asupra ei. 

14. lncepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent 
14.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de intretinere curenta pe timp de 
iarna, care fac obiectul prezentului contract subsecvent, la data inscrisa de Beneficiar in Ordinul de 
incepere a prestarii serviciilor, emis de acesta din urma. 
14.2. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 
14.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 
14.4. - in cazul in care prestatorul sufera lntarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate In 
exclusivitate Beneficiarului, care solicita achizitionarea unor servicii noi, similare celor prevazute 'in 
contractul initial, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
14.S - (1) Serviciile prestate In baza contractului trebuie finalizate In termenul stabilit, termen care 
se calculeaza de la data inceperii prestarii servicfilor. 

(2) In cazul In care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau alte 
circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de catre 
prestator, i'ndreptatesc 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 ~i vor semna 
un act aditional. 
14.6 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta 
are obligatia de a notlfica acest lucru, in timp util, Beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare se face cu acordul paftilor, prin act aditional. 
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14.7 - Tn afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
orice Tntariiere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
14.8. - Prezentul contract rnceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de cat re Beneficiar in cazul in care prestatorul nu face dovada constituirii 
garantiei de buna executie in termenul ~i conditiile contractuale. 
f) fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului subsecvent, in conformitate cu 
dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent in 
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

f.1) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice; 

f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din Jegislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
14.9 Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, precum ~i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) $i art.223 alin.1 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
14.10. - Nerespectarea obligatiilor asurnate prin prezentul contract subsecvent de catre una dintre 
parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
14.11. - (1) Prezentul contract subsecvent se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 
7 zile Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmatoare> dar nelimitandu-se la acestea: 
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului $i caietului de sarcini; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract subsecvent de 
servicii; 
c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, cuantumul si forma solicitate 
prin prezentul contract subsecvent sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi 
in deplineasca angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza In alte conditii decat cele prevazute la art. 16 al prezentului contract. 
14.12 - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei dedarata sau nedeclarata, se 
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract 
subsecvent, sa notifice Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei} zile de la aparitia oricarei situatii 
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie 
(comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale 
administratorului judiciar, orice informatie in Jegatura cu starea de fapt a societatii). 
14.13. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent de servicii, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor 
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contractuale in asa masura incat lndeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrara 
interesului public. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia 
in care repartizarea resurselor financiare a fost modificata. 

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contractul subsecvent indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului subsecvent. 

15. Amendamente 
15.1. - Partlle contractante au dreptul, in limita legii, cape durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
15.2. - Contractul subsecvent poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa 
reflecte modificarile de la pct. a} si b), cu acordul Beneficiarului, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificari ale actului 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile Prestatorului 
initial rezultate din contractul subsecvent sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 
titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prln fuziune sau divizare, de catre un alt 
operator economic care indepline~te criteriile de calificare ~i sele~ie stabilite ini1ial, cu conditia ca 
aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului subsecvent si sa nu se 
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016, 
15.3. - Modlficarile 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 Aditional. 
15.4. - In cazul in care se aduc modiftcari Contractului de servicii, 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. 
15.S - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
dauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fl prevazute la data incheierli 
contractului. 
15.6. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurli de atribuire, prln anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

16. Subcontractanti 
16.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul subsecvent cu 
Beneficia ru I. 
16.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati care sa contina obligatoriu eel putin urmatoarele elemente; 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentan!ii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractan!i. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract subsecvent. 
16.3. - (1) Beneficiarul efectueaza pla!i corespunzatoare partii/par~ilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, dadi ace~tia solicita, pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, 
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atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i-au exprimat 
optiunea In acest sens. 
(2) Subcontractorii l~i vor exprima la momentul lncheierii contractului subsecvent sau la momentul 
introducerii acestora In contractul subsecvent, dupa caz, optiunea de a fi platitl direct de catre 
Beneficlar. Beneficiarul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Beneficiar, 
Prestator ~i subcontractant sau de Beneficiar ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, 
Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului subsecvent sau atunci cand se introduc noi 
subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatillor, sa fie cup rinse in contractul subsecvent. 

17. Masuri privlnd securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor 
17.1. - (1) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamente tehnice (utilaje, instalatii etc.) side munca, procedeelortehnologice utilizate, sau de catre 
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Prestator (subcontractanti) 
sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederilr Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, completate si modificate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa 
aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata de Prestator, subcontractanti sau lucratori independenti, care desfasoara 
activitati pentru Prestator, acesta va comunica accidentul de munca, evenimentul sau incidentul 
periculos, conform prevederilor legate, la lnspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs. 
Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
(3) Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
17.2. - Prestatorul si subcontractantii lui trebule sa detina personal desemnat pentru a coordona 
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea 
criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. Serviciile de intretinere 
curenta pe timp de iarna se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Prestatorului si al 
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, 
functie de tipul serviciilor si de tehnologiile de lucru aplicate. 
17.3. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Prestatorul este singurul responsab il de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

18. Cesiunea 
18.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract subsecvent, obllgatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial. 
(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contractul subsecvent. 

19. Forta majora si cazul fortuit 
19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
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19.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
19.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
19.4. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitle in vederea limitarii 
consecintelor. 
19.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa 
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 
pretinde celeilalte daune-interese. 
19.7. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, 
el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

20. Solutionarea litigiilor 
20.1. - Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului subsecvent. 
20.2. - Daca, du pa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

21. Limba care guverneaza contractul subsecvent 
21.1 - Limba care guverneaza contractul subsecvent este limba romana. 

22. Comunicari 
22.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract subsecvent, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
22.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

23. Legea aplicabila contractului subsecvent 
23.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. Dispozitii finale. 
24.1. - Semnand acest contract subsecvent, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la 
intelegerea oricarei prevederi din contractul subsecvent. 
24.2. - Prin semnarea contractului subsecvent, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin 
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului subsecvent, prevaleaza fata de orice 
intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si 
faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care 
sa nu fi fost reflectate in contract. 
24.3. - Daca una sau o pa rte din prevederile prezentului contract subsecvent este sau devine nelegala, 
fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si 
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale 
aplicabile. 
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24.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii 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, in special ale art. 12-15 din lege, 
si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 

banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile 
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de bun a credinta si cu respectarea acestor dispozitii 
legate, intelegand ca nicio clauza a contractului subsecvent nu este abuziva prin prisma dispozitiilor 
legale enuntate. 
24.S. - Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea 
vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent. 
Prestatorul, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul contractului 
subsecvent si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. 

Prezentul Contract subsecvent a fost incheiat in data de 30. 09. ?ol9 , in 2 exemplare originate, 
dintre care unul pentru Beneficiar $i unul pentru Prestator, contractul subsecvent avand un numar de 
14 pagini. 

Direc,ia Economica, 
Director executiv, 

Liviu Mihail CIOLAN 

Directia Juridica ~i Adm nistratie Publica Locala, 
Director executiv, 
Mirela OPREA 

Oirectia Administrare Patrimoniu $i lnvestitii, 
Director Executiv 

Petre lulian 

PRESTA TOR 
SC PASCON CONSTRUCTll CIVILE SI INDUSTRIALE SRL 

lmputernicit 
Cristine! Pascu 
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CONTRACT SUBSECVENT pentru servicii de intretinere pe timp de iarna 2019-2020 

ZONA BUZAU SUD 
Cantitati Pret Valoare maxima 
maxime (lei/UM} contract 

Ind Deoumire activitate UM 2019-2020 2019 2019-1020 
101 INTRETINERE CURENT A PE TIMP DE LUNA 

lOLl Combatere polei si deszapezire manuala 

TRAOlA Transport .mat.antidcrapaot in gramezi 

Dl13D1Combatere polci cu .mat.antiderapant,cu raspandin: manua.la din depozit prin 
lopatare 
l\11ATERIAL ANTIDERAPANT 
DBOlAlCur.1tirea mecanica a partii carosabile de mat.antiderapant 
DESZAPEZIRE MANUALA 

Dll 7Gl Curatirea manuala a z.apezii imbibata cu apa,grosimca stratului 26-35 cm 

Dl17Kl Curatirea manuala a :zapezii inghetate,grosimea stratului 26-35 cm 
SIGURANT A CIRCULATIEI 

DF19Al Montarea indicatoorelor ruticre pe un stilp gala phmtat 

Dll,Gl Autovehicul special peotru reparatii si intretinerca drumurilor 

DF21Al Demont.area indicatoarelor 

TSGl4Al Cosirea si scoaterca veglltllti.ei in efara zonei 

TSG03Al Taierea cu mijloace manuale a tuf1SUril01,acbustilor-
PATRULARE lNFORMARE 

DI19Gl Autovehieul special pentru reparatii si intretinerea drumurilor pt.patrol.are 

Regie auto special 
DESZAPEZJRE CU Ul'ILAJE 

Dl18Al Utilaj deszapezire mecaniee-fte:za cu tractiune integrala 
Regiefraza 

Dl18Gl Utilaj penbu curatire mecanica a zapezii-autogred1.T I ?5cp 
Regie Autogreder 

Dl18Ll Utilaje pt. curatirea mecanica a zapezii-lncarcator frontal pe pneuri 

Regie incarca1or 

DI18Tl Utilaje pentru curatirea mecanjca a zapezii-ATB cu RSP+lama 

Regie A TB cu RSP+lama 

Dl19Bl Utilaj multifunctional cu tractlune integrala(As.ARB cu RSI' si lama) 

Regie utilaj multifunctional cu tra.ctiUDe integrala 
UTJLAJE LA CERERE 

DI18L1 Utilaje pt. curatirea mecanica a zapezii-Incarcator frontal pe pneuri 

DI18G 1 Utilaj pcntru curatire mt:eanica a zapczii-autogreder I 75cp 
Dll8Cl Utilaje pt. curatirea rnec. a zApezii - Buldozer 

Excavator pe senile 
PANOURJ PARAZAPEZI 

DH22Al Repararea panourilor de paraz.apezi 

DH19Al Montarea panourilor de parazapezi 

DH20Al Demontarea panourilor de parazapezi 

TRAOlA Transport panouri din depozit la ampla.sament si inapoi la dcpozit 

PRESTATOR: 
SC PASCON CONS1RUCTIJ CIVILE SI INDUS,'.! 

f' Reprezentant : P ASCU GEORGE 
\. 
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CONSILIUL .TIJDETEAN BUZAU 

100 12.00 1,200.00 

100 92.67 

9,266.97 
4,000 86.80 347,206.74 
80,000 O.o3 2,4-00.00 

50 118.88 

5,944.01 

50 150.53 
7,526.40 

36 22.34 804.17 
20 86.00 1,719.99 

36 7.18 258.32 
200 20.62 4,123.32 
20 341.08 6,821.51 

720 90.95 

65,487.10 
240.0 33.25 7,981.03 

160 209.01 33,441.38 
800 66.51 53,206.89 
256 153.15 39,207.50 
704 33.25 23,411.03 
768 153.55 117,929.71 

2.112 33.25 70,233.09 
1,280 JSl.16 193,483.02 
3,520 66.Sl 234,110.31 
512 15l.16 77,393.21 

l,408 66.Sl 93,644.13 

96 153.55 14,741.15 
96 153.15 14,702.75 
96 142.45 13,675.55 
96 145.45 13,963.55 

300 18.24 5,472.77 
3,000 17.85 53,544.70 
3,000 9.32 27,952.89 

49.57 12.00 

594.84 
Cheltllieli directe 1,541,448.0S 

Cheltuieli 4.00% 61,657.92 

Profit 2.00% 32,062.12 

Total fara TV A 1,635,168.09 
TVA 19.00% 

TOTAL GENERAL 

I 
DAPI 

Director executiv 
PE JULIAN 

310,681.94 

1,945,850.03 



CONSt1 .!UL JU[).£fEi\rT80:zAU 
Nt. -. ,, ______ Ailkfo 

CONTRACT DE SERVICll rJ~f.J 3 0. SEP.1019 - -
~ ···-·.,.;_~~· ~ 

DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE~~m~· ..,,.,,,,._=.,,.?'"~~.:· :.---=-= 
pentru obiectivul de investitii "Reabr_4re DJ 203L km 2Qg400-50+000, judetul Buzau" 

nr. din*-· . KOi q 

1.Preambul 
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 actualizata privind achizitlile publice, s-a lncheiat 
prezentul contract de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
B-dul N. Balcescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 / 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte Petre 
Emanoil Neagu, in calitate de Achizitor, pe de o parte 
~I 

CONSULTANTA PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE CONSIT S.A., cu sediul in 
Bucuresti,str. Aramesti, nr.4, sector 5, telefon/fax 0723369639/0213274421, inregistrata in 
Registrul Comertului sub nr. J40/6411/1993, Cod Unic de inregistrare 5405340, cont -

eschis la Trezoreria Sector 5, reprezentata legal prin DL. Borocan Marius 
Dan, functia administrator unic, in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

1. Definifii 
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b. achizitor ~i prestator • par1ile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii • activitati a caror prestare fac obied al contractulu i; 
e. fo~a majora - un eveniment mai presus de controlul par1ilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevaiut la momentul 
incheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva cl 
enunciativa. 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 par11; 
f. zi • zi calendaristica; an - 365 de zile. 

2. lnterpretare 
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 
3.3. Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare tehnica a documentatiei faza proiect tehnic 
pentru obiectivul de investitii "Reabilitare drum judetean DJ 203L, lntre km 29+400· 
50+000 Cozieni-Bozioru-Braesti, judetul Buzau", in domeniile urmatoare: 
• A4 - Rezistenta mecanica ~i stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, poduri; 
• 82 • Siguranta In exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviafie; poduri; 
tunele; 
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• D - lgiena, saniitate $i mediu pentru toate domeniile; 
• A/- Rezistenta mecanica $i stabilitotea terenului de fundare a constructiilor ~i a masivelor de 
piimant, pentru obiective de investitii ale autoritatii contractante. 

5. Preful contractului ~i conditii de plata 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre ac:hizitor, este de 
43.200,00 lei, la care se adauga T.V.A. in vigoare la data platii. 
5.2. Pre1u1 este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata perioada de derulare a contractului. 
5.3. Plata se va face in conformitate cu specificatiile incidente din caietul de sarcini la pct. 8 
MODALITATEA DE PLATA, in functie de fazele de verificare 1, 2 sau 3, cu luarea in considerare a ofertei 
financlare defalcata din punct de vedere valoric pe cele trei faze, anexa la contract. 

6. Durata cantractu/ui 
6.1. Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii $i inregistrarii contractului la 
achizitor p~na la epuizarea conventionala sau legala a oricarul efect, inclusiv pe parcursul executiei 
lucrarilor in cazul schimbarii solutiilor tehnice din proiect. 

7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului incepe de la data prlmirii ordlnului de prestare a serviciilor I comanda $i 
se va desU1$ura cu respectarea termenelor stabilite prin caietul de sarcini la pct. 7 GRAFICUL DE 
PRESTARE $i se incheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de 
construqii $i predarea documentatiei ,,AS Built" de catre proiectant. 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt (in ordinea enumerata): 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnica sl propunerea financiara; 
c) graficul de prestare a serviciilor; 
d) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului. 
e) anexe (alte documente/formulare relevante) daca exista. 

9. Obligatllle prlnclpale ale partilor 
9.l. Obligatii generale ale Prestatorului 
a) sa dovedeasca abilitate, grija $i perseverenta in lndeplinirea obligatiilor care ii incumba potrivit, 
Contractului sau legii; 
b) sa relationeze, in scris, cu toate entitatlle (Achizitor, proiectant, experti, executant, etc.) 
implicate in realizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului de investitii prevazut la art. 4 din 
Contract; 
c) sa notifke prompt Achizitorului toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite 
de el in proiect pe durata indeplinirii Contractului. 
d) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revlne potrivit normelor aplicabile in vigoare $i 

Contractului sau documentelor acestuia. 
e) in cazul in care, in etapa de avizare, sunt solicitate modificari ale solutiei tehnice, verificatorul de 
proiect va verifica proiectul modificat fara costuri suplimentare, in eel mai scurt timp posibil. 
f) Pentru prestare serviciilor ce fac obiectul contractului prestatorul va dispune pe toata durata 
contractului de personal de specialitate atestat corespunzator pentru cerintele solicitate. 

9.2. Ob/igafii specifice pentru Prestator 
a) sa presteze serviciul de verificare a proiectului pentru categoria de lucrari mentionata la art. 4.1., 
cu respectarea legislatiei aplicabile In vigoare la data efectuarii prestatiei, in special, potrivit 
standardelor si normativele prevazute in caietul de sarcini, respectiv: Hotararea nr. 907 /2016 privind 
·etapele de elaborare ~i continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente 
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obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, H.G.nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului de verificare $i expertizare tehnica de calitate aproiectelor, a executiei 
lucrarilor $i a constructiilor, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 
constructii astfel cum a fost modificata $i completata ulterior, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii, cu modificarile $i completarile ulterioare, Ordinul M.L.P.A.T.nr. 5/N/2000 pentru 
aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calitatii materialelor, elementelor de 
constructii $i produselor destinate construqiilor, precum $i a oricaror alte prevederi legale $i 
normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii Contractului (dupa caz); 
b) soluliile tehnice de modificare a prevederilor initiale ale proiectului vor fi verificate de catre 
verificator, conform prevederilor legale; 
c) sa efectueze operatiunea de verificarea a proiectului numai cu personal atestat, potrivit legii; 
d) sa predea documentele insu~ite, semnate ~i ~tampilate pe baza de proces-verbal de predare· 
primire, inregistrat la ambele parti contractante. 
e) sa raspunda de asigurarea nivelului minim de calitate privind cerlnlele impuse conform legii $i 
normelor tehnice aplicabile, in functie de categorla de importan\a a constructiei; 
f) sa indeplineasca orice alte obligatii ce ii revin conform legii $1 uzantelor pentru indeplinirea 
corespunzatoare a Contractului; 
g) in calitate de angajator sa ia toate masurile prevazute de Legea 319/2006 $i HG 1.425/2006 pe 
toata durata prestarii serviciilor; 
h) verificatorul nu poate verifica, semna $i $tampila proiectul intocmit de el sau la a carui elaborare a 
participat; 
i} raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce prive$te asigurarea nivelului de calitate a 
constructiei/constructiilor pentru realizarea cerintelor fundamentale aplicabile prevazute in proiect, 
precum $i pentru concordanta dintre solutia tehnica descrisa in memoriile tehnice pe specialitati, 
tehnologia de executie propusa pentru realizarea obiectivului de investitli $i caietele de sarcini 
corespunzatoare, concordanta reflectata indusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic 
de executie; 
j) efectueaza verificarea din punct ~e vedere tehnic, a unei documentatii tehnice/proiect numai 
pentru domeniul/domeniile ~i/sau subdomeniul/subdomeniile de constructii $i/sau 
specialitatea/specialitatile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator 
cerintei/cerintelor fundamentale pentru care a fost atestat; 
k) nici o aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achii.itorului sau ale 
reprezentantului Autoritatii contractante nu vor exonera de raspundere prestatorul. 

10. Obligafiile principale ale Achizitorului 
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate in termenul convenit, daca prestatorul 
~i-a respectat obligatiile contractuale referitoare la termenul de prestare a serviciilor. 
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de eel mult 30 de 
zile de la data primirii facturii. 

10.3 Achizitorul se obllga sa plateasca pretul In concordanta cu volumul de servicii prestate, avand 
ca documente justificative factura, procesul verbal de predare·primire a documentaliei. 

10.4 Achizitorul se obliga sa puna la dispozi~ia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe care le 
detine ~i pe care prestatorul le·a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare indeplinirii 
contractului. 
11. Sancfiuni pentru nelndeplinirea cu/pabila a obligafiilor. Reziliere 
11.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul/executantul nu reu~e~te sa·~i indeplineasca in 
termenul convenit, obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a 
deduce/calcula din pretul contractului, ca penalltati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,1% din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2. In cazul in care achizitorul, nemotivat, nu onoreaza facturile acceptate la plata in termenul 
convenit, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitali, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1%, din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
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obligatiilor. 
11.3. Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. ~i l 1.2. curg de drept din data scadentei obligatiilor 
asumate conform prezentului contract. 
11.4. Nerespectarea obligatiilor a$,umate prirl prezentul contraCt de catre una dintre parti, In mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a rezilia con.tracti.JI cu respectarea unui termen de preaviz de 15 
zile .?i de a pretinde daune interese. 

12. fncepere, finaliiare, intarzieri, 
12.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de prestare a 
serviciilor I comanda . 
12.2. (1) Serviciile prestate In baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 
(2) Tn cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite 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 ~i vor 
semna un act aditionaL 
12.3. Tn afara cazutui 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. 

13. Ajustarea prefului contractului 
13.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract ~i nu vor fi actualizate. 

14. Amendamente 
14.1. Par1ile contractante au dreptul, in limita legii, cape durata lndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstan1e care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora_~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
14.2. Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protectia datelor), partile asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act 
normativ. 

1.5. Subcontractanti 
15.1- Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 
contracte cu subtontractantii desemnati, In acelea~i conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
15.3 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fala de achizitor de modul In care indepline~te 
contractul. 
15.4 - Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care i~i lndepline~te 
partea sa din contract. 

16. Cesiunea 

16.1.Prestatorul poate cesiona total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
16.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind obligatiile asumate prin 
contract. 
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17. Forta majora 
17.1. Fof1a majora este constatata de o autoritate competenta. 
17.2. Fof1a majora exonereaza paf1ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta aqioneaza. 
17.3. lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fot1ei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ti stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
17.5. Daca forta majora ac~ioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

1.8. Solufionarea litigiilor 
18.1. Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
lndeplinirea contractului. 
18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul $i executantul nu 
reu$esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore$ti din Romania. 

19. Comunicari 
19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa In scris. 
(2) Orice document scris trebuie lnregistrat atat In momentul transmiterii cat $i in momentul primirii. 
20. Comunicarile intre par~i se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

21. Legea aplicabilii contractului 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contracts-a lncheiat azi.. ................. , in doua exemplare originate, cate unul pentru fiecare 
parte. 

Serviciul Juridic $i Contencios, 
$ef Serviciu, 

l11i1:..:. .. :.& 

Directia Administrare Patrimoniu ~i lnvestitii, 
\ Director Executiv 

I . 
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Realizare Pare balnear, statiunea Sarata-Monteoru, com. Merei - faza Studiul de fezabilitate 

1.Preambul 
In temeiul prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cele ale H.G. nr. 395/2016 privind 
normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizi~iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a 
incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre: 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL euzAu, cu sediul In Municipiul 
Buzau, B-dul N. Balcescu nr.48, telefon 0238.414112 fax0238.725507, avand cod fiscal 
3662495, cont trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat 
prin Pre,edinte Petre-Emanoil NEAGU, In calitate de Achizitor, pe de o parte 

$i 
S.C. SPIRI COM S.R.L., cu sediul In Bucuresti, sector 3, str. Anastasie Panu, nr. 3, bl. AJ, 
sc. 3, ap. 65, cod po~tal , telefon/fax 07267111101 / 0765661959, email: 
officespiri@gmail.com, inregistrata In Registrul Comertului sub nr. J40 25308 1992, Cod 
Unic de Inregistrare fiscala R02632267, cont deschis la 
Trezoreria sector3, reprezentata legal prin di. SPRIDON NELU, functia Administrator, in 
calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1.- in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a)contract- reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b}achizitor §i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
c)preful contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contract; 
d)servicii- activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e)forfa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
gre~elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheieril contractului ~i 

care face imposibila executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictil aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 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 pafti; 
f)zi- zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1.- In prezentuf contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezlnta zile calendaristice daca nu 
se specifica In mod diferit. 
3.3.- Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 
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Realizare Pare balnear, statiunea sarata-Monteoru, com. Merei - faza Studiul de fezabilitate 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1.- Prestatorul se obliga: 
- Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru ,,Realizare pare balnear, 
statiunea Sirata Monteoru, comuna Merei", in perioada convenita ~i in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract, caietul de sarcini ~i tema de proiectare; 
- sa asigure raspunsul fa clarifirarile solicitate de potentialii ofertanti in etapa de derulare a 
procedurii de achizitie publica a serviciului de elaborare a Proiectului tehnic de executie. 

5. Preful contractului 
5.1.- Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor 
este de 271.115 ,00 lei, la care se adaug~ TVA in vigoare la data platii. 
5.2.- Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract ~i nu vor fr actualizate. 
5.3.- Pretul contractului este ferm l?i nu se actualizeaza pe toata perioada contractului. 

6. Durata contractului 
6.1.- Contractul i~i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea 
contractanta §i ramane In vigoare pana la data epuizarii de drept, conventionale sau legale 
a oricarui efect pe care ii produce. 

7. Executarea contractului 
7.1.- Executarea contractului, respectiv prestarea serviciilor cu respectarea cerintelor din 
caietul de sarcini si a planului de lucru acceptat al activitatilor, incepe de la data 
inregistrarii contractului la autoritatea contractanta ~i se va realiza in termen de 90 de 
zile calendaristice. 

8. Oocumentele contractului 
8.1.- Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 
a) caietul de sarcini si tema de proiectare; 
b) Planul Urbanistic Zonal; 
c) oferta tehnica ~i financiara; 
d) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, In timpul derularii contractului; 
e) anexe, daca exista. 

9. Ob/igafiile principale ale prestatorului 
9.1.- Prestatorul va presta: 

a) - Prestatorul va presta Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru 
,,Realizare pare balnear, statiunea Sarata Monteoru, comuna Merei", In conformitate 
cu cerintele caietului de sarcini, temei de proiectare, PUZ ~i clauzelor contractuale. 
Nerespectarea acestei obligatii va atrage dupil sine, neacceptarea documentatiilor depuse si 
implicit neplata serviciilor prestate. 

b) - documentatiile necesare obtinerii certificatului de urbanism. 
c) - documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor solicitate prin acesta. 
d) - sa asigure raspunsul la clarificarile solicitate de potentialii ofertanti in etapa de 

derulare a procedurii de achizitie publica a serviciului de elaborare a Proiectului tehnic de 
executie. 
9.2.- Prestatorul se obliga sa predea documentatiile astfel solicitate prin caietul de sarcini. 
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Realizare Pare balnear, statiunea sarata-Monteoru, com. Merei - faza Studiul de fezabilit.ate 

9.3.- Prestatorul este obligat sa monitorizeze daca angajapi responsabili cu prestarea 
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, salariatii sau personalul contractat, asociatii 
$i/sau actionarii sunt sau pot fi in posibile situatii de conflict de interese sau de 
incompatibilitate, a~a cum acestea sunt definite de lege. in cazul identificarii unei 
asemenea situa~ii, prestatorul este obligat sa notiftce de lndata achizitorul. 
9.4.- In cazul in care reprezentantul prestatorului nu notifica achizitorul cu privire la 
aparitia oricarei situatii prevazuta la art.9.3., ceea ce poate determina posibile sanctiuni in 
sarcina achizitorului de catre organele abilitate de lege, atunci prestatorul va achita 
achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor respective precum ~i orice alte daune 
care rezulta din aplicarea acestora. 
9.5.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In termenul stabilit $i la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite prin caietul de sarcini. 
9.6.- Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Achizitorului in timp util a tuturor 
documentelor, incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri 
de situatie, studii, etc. 
9.7.- Prestatorul se obliga sa sustina documentatia elaborata -Studiul de fezabilitate-la 
nivelul Consiliului Judetean Buzau, in Consiliul Tehnico-Economic, ~i sa obpna avizul 
favorabil al acesteia, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 
9.8.- Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i In fata altor organe de control, de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate ~i avizate. 
9.9.- Prestatorul va asigura pe perioada derularii contractului personal care indepline~te 
conditiile de calificare minimale solicitate. in cazul indisponibilitatii la prestarea serviciului 
care face obiectul contractului a unor persoane nominalizate de prestator, acesta are 
obligatia de a asigura inlocuirea persoanelor respective In termen de trei zile de la 
notificarea prealabila ~i acceptul achizitorului. 
9.10.-Prestatorul se obliga sa execute serviciile de elaborare a Studiului de fezabilitate cu 
profesionalismul ~i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i cu respectarea 
legislatiei incidente, respectiv a standardelor ~i normativelor In vigoare. 
9.11.- Prestatorul se obliga sa remedieze, sa completeze ~i sa refaca, fara costuri 
suplimentare pentru achizitor, In termen de eel mult 10 zile de la sesizarea scrisa a 
Achizitorului, toate deficientele, lipsurile ~i/sau necomformitatile prestatiilor efectuate, In 
raport de dispozitiile legale, contract, caietul de sarcini ~i documentatia procedurii de 
achizitie. 
9.12.- Prestatorul va informa achizitorul despre toate impedimentele sau problemele 
aparute in cursul desfa§urarii serviciului. 
9.13.- In vederea efectuarii platilor decurgand din executarea prezentului Contract, 
Prestatorul este obligat sa l~i deschida un cont de trezorerie, pe care sa ii comunice In scris 
Achizitorului, impreuna cu dovezile corespunzatoare, la data semnarii contractului. 
9.14.- Prestatorul se obliga sa predea toat~ documentatia pe baza de proces-verbal de 
predare-primire in format original pe suport hartie in 4 exemplare, ~i 4 exemplare pe suport 
electronic (.dwg, .doc, .pdf) ce va fi insu~ita, semnata ~i ~ampilata prin grija prestatorului. 
Proiectantul va realiza inclusiv o ilustrare de arhitectura cu insertii In sit real a volumelor 
propuse ale construc~iilor ~i ale amenajarilor. 

Documentatiile pentru obtinerea avizelor ~i acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism se 
vor preda in 2 exemplare pe suport hartie pentru fiecare avizator in parte. 
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10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1.- Achizltorul se obliga sa puna la di~pozitia prestatorului documentele ~i informatiile 
necesare in vederea realizarii obiectului contractului. 
10.2.- Achizltorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de eel mult 30 
zile de la data constatarii prestarii serviciilor, dupa lnregistrarea facturilor la achizitor, cu 
respectarea legislapei in vigoare. Factura se emite dupa confirmarea prestatiilor de catre 
achizitor $i dupa emiterea avizului favorabil al Consiliului Tehnico Economic al Consiliului 
Judetean Buzau. 

ll. Alte responsabilitati ale prestatorului 
11.1.- Prestatorul va considera toate documentele ~i lnformatiile care ii sunt puse la 
dispozi~ie referitoare la prezentul contract drept private ~i confiden~iale dupa caz, nu va 
publica sau divulga niciun element al prezentului contract fara acordul scris, prealabil, al 
achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in 
scopul executarii prezentului contract, decizia finala va apartine achizitorului. 
11.2.- Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului 
Fara aprobarea prealabila a achizitorului ~i de la a se angaja in orice alta activitate care 
intra in conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 
11.3.- Prestatorul va respecta ~i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor in vigoare 
in Romania ~i se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, 
conducerea sa, subordonatii acestuia ~i salariatii din teritoriu vor respecta ~i se vor supune 
de asemenea acelora~i legi §i reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul 
oricaror pretentii ~i ac~iuni In justitie rezultate din orice lncalcari ale prevederilor in vigoare 
de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea 
sa, subordonatii acestuia. 
11.4.- Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a)reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~I 
b)daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 
11.5.- Prestatorul se obliga sa nu emita facturi pentru serviciile prestate decat dupa 
finalizarea receptiei serviciilor si prezentarea dovezilor de finalizare. 
11.6.- Prestatorul va asigura disponibilitatea informatiilor ~i documentelor referitoare la 
proiect cu ocazia misiunilor de control desfa$urate de structuri cu competente in controlul $i 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene ~i/sau fondurilor publice nationale 
aferente acestora, dupa caz. 

12. Alte responsabi/itafi ale achizitorului 
12.1.- Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati ~i/sau 

informatii pe care acesta le considera necesare in vederea indeplinirii contractului. 

13. Plata contractului 
13.1.- Plata serviciilor efectuate se face pe baza facturii emise cu documente justificative 
anexate, pentru serviciul real executat. 
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14. Sanctiuni pentru neindeplinirea cu/pabila a obligafiilor 
14.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau part:iala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obliga~iile asumate $i/Sau 
care ii revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, 
potrivit clauzelor prezentului contract ~i legii, in masura in care partile nu au convenit altfel. 
Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii 
necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze care sa il 
exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
14.2.- Se considera neexecutare totala a contractului situatia in care una dintre parti nu i~i 
indepline$te niciuna dintre obligatiile asumate $i/sau care ii revin. Toate celelalte situatii de 
neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate $i/sau care ii revin 
reprezinta neexecutare partiala a contractului. Se considera executare necorespunzatoare a 
contractulului acea situatie in care una dintre parti nu i~i indepline$te una sau mai multe 
dintre obligatiile esentiale asumate $i/sau care ii revin, ori nu i~i indepline$te in mod 
repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative ~i de 
conformitate asumate prin contract $i/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 $i securitatea muncii, 
protectia mediului, legislatia, reglementarile $i standardele tehnice, de calitate, de mediu, 
de personal etc. aplicabile, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului 
de achizitie in cauza. 
14.3.- Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre achizitor se face, la alegerea 
autoritatii, prin deducerea din valoarea contractului a daunelor-interese moratorii ~i/sau 
compensatorii sau prin urmarire in conditiile legii. 
14.4.- in cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula $i 
percepe de la prestator penalitati de intarziere de 0,1 % pe zi de intarziere, calculate la 
valoarea serviciilor prestate cu intarziere. 
14.S.- Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul 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, pana la achitare. 
14.6.- (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate ~i/sau care il 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 obligatiilor 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 serviciului/serviciilor neexecutate sau executate necorespunzator, 
inclusiv, daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
{3) in cazul in care executarea este partiala ~i, totodata, necorespunzatoare, Prestatorul 
datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din 
valoarea totala a contractului, inclusiv, dadl este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 ~i 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este dator sa 
probeze existenta ~i/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei 
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penale). Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din 
prezentul articol se poate deduce din valoarea contractului. 

15. incetarea contractului. Rezilierea 
15.1.- {l)Prezentul contract inceteaza In conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract lnceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun 
precum ~i prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 
alin.(1) $i (2) $i art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
15.2.- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu 
acordarea unui termen de preaviz de 5 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune -
interese. 
15.3.- Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui 
preaviz de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalita~i ~i tara interventia 
instantei, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 

- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita 
remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul 
contract; 

- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de 
catre Achizitor; 

~ aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului 
contract. 
15.4.- Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel 
mutt 3 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data lncheierii 
contractului ~i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura incat 
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

16. Recepfie §i verificari 
16.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica, din caietul de sarcini ~i din 
legislatia in vigoare incidenta. 
16.2.- Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea 
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
16.3.- Verificarile vor Fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
16.4.- Preluarea documentatiei care face obiectul cohtractului de servicii, se va face la 
sediul Consiliului Judetean Buzau in baza unui proces-verbal de predare-primire, iar la data 
respectiva se va realiza transferul drepturilor de proprietate intelectuala de la prestator 
catre achizitor. 

17. incepere, finalizare, intarzieri 
17.1.-(1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate 1n termenul convenit 
de parti. 
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(2) in cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin 'incalcarea 
contractului de catre prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 
de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci par-tile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare §i vor semna un act aditional. 
17.2.- in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalitati prestatorului. 

18. Garanfia de buna execufie a contractului 
18.1.- Cuantumul garantiei de buna executie a contractului se stabile$te la 10% din pretul 
contractului de achizitie public~ fara T.V.A. 
18.2.- Garantia de buna executie ce se va constitui in conditiile legii in termen de 5 zlle 
lucratoare de la data semn~rii contractului de achizitie publica. 
18.3. (1) in situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a servicillor, 
pentru orice motiv, inclusiv forta majora, prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea 
garantiei de buna executie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de prestare a serviciilor pana la avizarea/aprobarea 
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 
18.4.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand 
pe parcursul indeplinirli contractului de achizitie publi~, in limita prejudiciului creat, in cazul in 
care contractantul nu i$i indepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatla de a notlfica 
pretentia atat a prestatorului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand 
obligatiile care nu au fast respectate, precum $i modul de calcul al prejudiciului. 
18.S.- Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la 

· data predarii ~i lnsu~irii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective sau de la data 
finalizarii tuturor obligatiilor contractului. 

19. Subcontractanti 
19.1.- Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 

19.2.- (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 

(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urm~toarele elemente: 
a) activltatile ce urmeaz~ a fr subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
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19.3.- (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite 
de catre subcontractantii propu$i in ofert~, daca ace$tia solici~, pentru servicii prestate 
Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator $i subcontractant in conformitate cu 
dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru $i daca 
subcontractantii propusi $i-au exprimat optiunea in acest sens. 
(2} Subcontractorii i$i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie public~ sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizltie publica, dupa caz, optiunea de a fi 
platiti direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii 
agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate 
cele 3 parti, respectiv achizitor, Prestator $i s1,Jbcontractant sau de achizitor ~i subcontractant 
atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor 
asumate de subcontractant. 
{3) Prestatorul va prezenta la lncheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti, contractele incheiate Tntre Prestator §i 
subcontractantf subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat 
activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul 
de achizitie public~. 
19.4.- (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 Prest.ator. 
19.5.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea 
sa din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii 
prezentului contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare 
initiale si va fi notificata /supus~ aprobarii prealabile a Achizitorului. 
19.6.- Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi 
contractuale intre subcontractant si Achizitor. 
19.7.- Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

20. Amendamente 
20.1.- Paf1ile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de 
a convenl modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
20.2.- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante 
care lezeaza interesele comerciale legitirne ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la 
data incheierii contractului. 
20.3.- 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, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale 164 si 165 din HG nr. 
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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21. Cesiunea 
21.1.- Cesiunea obligatiilor partilor contractante este interzisa. 
21.2.- In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante1 astfel cum au fost 
stipulate si asumate. Prestatorul poate cesiona total sau partial crean~ele rezultate din 
prezentul contract, cu notificarea prealabila a achizitorului ~i cu respectarea Codului Civil 
care reglementeaza cesiunea de creanta. 
21.3.- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate asumata prin 
contract. 

22. Forfa majors 
22.1.- Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
22.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
22.3.- Jndepllnirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau paf1ilor pana la aparitia acesteia. 
22.4.- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
22.5.- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pa'1i incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

23. Solufionarea litigiilor 
23.1.- Achizitorul ~i prestatorul var face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 
In legatura cu indeplinirea contractului. 
23.2.- Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficlale, achizitorul ~i 

prestatorul nu reu~esc sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, frecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

24. Comunicari 
24.1.-(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in 
momentul primirii. 
24.2.- Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

25. Legea ap/icabi/a contractului 
25.1.- Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
25.2.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

26. Dispozi,ii finale 
26.1.- Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de catre prestator sau de 
catre personalul sau salariat ori contractat in executarea prezentului contract vor deveni 
proprietatea exclusiva a achizitorului. Dupa incetarea prezentului contract, prestatorul nu 

9 



Realizare Pare balnear, statiunea S~rata~Monteoru, com. Merei - faza Studiul de fezabilitate 

va pastra copii ale documentelor si/sau materialelor realizate si nu le va utiliza in scopuri 
care nu au legatura cu prezentul contract fara acordul scris prealabil al achizitorului. Orice 
rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala 
ori industriala, dobandite in executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva a 
achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de 
cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista 
deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 

26.2.- Prezentul contract se supune $i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile de 
punere In aplicare a Regulamentului {UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te 

prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind !ibera circulatie a acestor date ~i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), part:ile 
asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi 14. G CT. 1019 in doua exemplare originale, cate 
unul pentru fiecare parte. 

VIZAT, 
Direc~ia luridica 
fi Administratie Publica Locala, 
Director Executiv, 
Mirela OPR 

Coordonator Proiect, 
Vicepresedinte 
Romeo Daniel LUNGU 

Prestator, 
S.C. SPIRI COM S.R.L. 

\. 
prin Admioistrato.r 

,·:;{;.~~lu · .. -· 
.Y-..." , 'I',.,'.:;.. 

//~ "1-
~~ SPIRI COM~ 
'\ <9 S.R L. ~11 ~"'" -~'/ '~'rt<· t• -~Cf"'/ 

~.:.;,_,_"'.~/, L/ ""-~ 

CONSIL'\UL JUOETEAN auz u 
"VllAT PENfRU CONTROt FttMHCIAR 

PREVENflV PROPRI 

1~~t:1.~~~'.~~;~~ •. ~ . ~ •. ~q~.~~~~. 
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Contract de achizitie public& de servJe,ii 
nr. S4 I / tZ . I/ .2019 

1. Preambul: 

.'I :•• :i . '. 

~"& .1P~ ...... 
t 2., NOV .l019 

Tn temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ~i ale H.G. nr. 
395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, s-a incheiat 
prezentul contract intre: 

Unitatea Administrativ Teritoriali • JUDETUL BUzAU, cu sediul in Municipiul 
Buzau, B-dul N. Balcescu nr.48 telefon/ ax 02 0238. 725507, avand cod fiscal 
3662495, cont trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat 
prin Pre!iedinte Petre Emano1 , in ca 1tate de BENEFICIAR, pe de o parte 

NIKOST IMPEX SRL cu sediul in Strada: DNE85, nr. 63, Judet: Buzau, Localitate: 
Maracineni, Cod postal: 127325, Tara: Romania, telefon +40 742087639, fax ____ _ 
email nikostimpex@yahoo.com, inregistratA in Registrul Comertului cu nr. J10/235/1999, 
Cod Unic de Tnreg istrare Fiscala RO 11879704, cont------------
deschis la Trezoreria , reprezentata legal prin Neculai COJOCARU, 
functia Administrator, in calitate de PREST ATOR, pe de alta parte. 

2. Definitii: 
2.1. Tn prezentui contract urmatorii termeni vor fi interpreta\i asttel: 
a) Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract; 
c) caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Beneficiar, care 
include specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Prestator; 
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici 
impiedicat de catre eel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi prod us; 
e) contract- contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care reprezinta 
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Consiliul Judetean Buzau , in calitate de 
"Beneficiar" ~i ofertantul in calitate de "Prestator" si toate anexele sale. In prezentul contract, 
prin notiunea de "contract" se intelege "contract". 
f) data de incepere a prestarii serviciilor - data comunicata de Beneficiar in ordinul de 
incepere; 
g) durata de valabilitate a contractului ~ intervaful de timp in care prezentul contract opereaza 
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in 
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 
h) forta majora ~ conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la 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, embargou, 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; 
i) locul de prestare al serviciilor ~ reteaua de drumuri judetene Buzau - zona Vintila Vodi; 
j) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnlca si propunerea financiara; 
k) ordin de incepere a prestarii serviciilor - dispozitia scrisa emisa de Beneficiar, transmisa 
Prestatorului, care trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, 
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respectiv intrarea utilajelor si autoutilajelor in Bazele de deszapezire si in Punctele de sprijin, 
precum si eventualele dislocari dispuse ca urmare a necesitatilor intervenite; 
I) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din 
partile contractante catre cealalta pa rte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de 
servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de 
parti; 
m) personalul - inseamna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre 
subcontractanti si responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 
n) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contractul; 
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri 
cuprinse in anexele la prezentul contract si care au legatura cu indeplinirea obiectului 
prezentului contract; 
p) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, 
stabilite de autoritatea contractanta; 
q) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 
r) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost 
facute anterior rezilierii; 
s) servicii si lucrari - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt 
prevazute in caietul de sarcini ~i in prezentul contract; 
t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul 
de sarcini si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
aa) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Prestatorul ii 
subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu legea; 
bb) tarif - prestatiile utilajelor inchlriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele tarife, conform 
caietului de sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic); 
cc) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

4. Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "lntretinere curenta a drumurilor ~i podurilor 
judetene pe timp de iarna, prevenirea l?i combaterea poleiului ~i a inzapezirii", cod CPV: 
90620000-9 - servicii de deszapezire, Tn perioada 15.11.2019 - 15.03.2020, in conditiile 
calitative ~i cantitative, precum ~i in perioada convenita, in conformitate cu prevederile 
normativelor in vigoare, a reglementarilor aplicabile, astfel cum sunt prevazute in Caietul de 
sarcini, in conditiile calitative ~i cantitative prevazute In acestea, ~i 1n prezentul contract, in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

5. Pretul contractului 
5.1. Pentru prestarea serviciilor de "intre~inere curenta a drumurilor ~i podurilor judetene pe 
timp de iarna, prevenirea ~i combaterea poleiului ~i a inzapezirii", cod CPV: 90620000-9 -
servicii de deszapezire, in perioada 15.11.2019- 15.03.2020, din judetul Buzau pentru iarna 
2019-2020, Prestatorul va practica pre1urile/tarifele prevazute In oferta financiara propusa la 
Jicitatie . . 
5.2. Pretul contractului, platibil Prestatorului de catre Beneficiar este de maxim 1.481.062,29 
lei, la care se va adauga T.V.A., conform legisla1iei in vigoare. 
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6. Durata contractului 
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii ~i inregistrarii la Beneficiar ~i i~i 

-· pastreaza valabilitatea pana la data de 15.03.2020. 

7. Prestarea serviciilor 
7 .1. - Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract Tncepe la data primirii 
ordinului de tncepere a prestarii serviciilor din partea Beneficiarului, respectiv la data de 
15.11.2019 !?i se va termina la data de 15.03.2020. 
7.2. - Perioada de efectuare a prestatiilor este stabilita Tn conformitate cu prevederile 
,,Normativului privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin 
H.C.J. nr. 83/31 .03.2016. Tn functie de cond~iile meteo-rutiere, aceasta perioada poate fi 
modificata prin notificarea scrisa a Beneficiarului transmisa Prestatorului. 

8. Modalititi de plati 'i recuperare a creantelor 
8.1 . - (1) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator doar daca serviciile 
au fast deja confirmate, conform cerintelor contractului si caietului de sarcini. 

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin 
delegat direct la sediul Consiliului Judetean Buzau • Registratura. 

(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii §i ale 
contractului, a facturilorspre decontare, face sa nu curga termenul de plata , daca Beneficiarul 
sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou 
termen de plata va curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate 
de catre Prestator, completata cu date corecte, potrivit legii !?i contractului. 
8.2. - Tn vederea efectuarii platii prestatiilor se va proceda la verificarea, receptia !?i 
confirmarea serviciilor prestate in conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru proiecte 
de infrastructura de interes na~ional ~i investi~ii straine ~i al ministrului dezvoltarii regionale ~i 
administraliei publice nr. 289/2170/2013pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, 
publicat i n Monitorul Oficial nr. 395/01.07.2013. 
8.3 - Prestatiile efectuate se consemneaza in documentele primare completate de 
reprezentantii Prestatorului, astfel cum sunt ele prevazute in caietu l de sarcini. 
8.4 • Realitatea datelor inscrise in documentele primare, de catre Prestator, se verifica de 
catre reprezentantii Beneficiarului. Deplasarea in teren a reprezentantilor Beneficiarului ~i 
Prestatorului pentru informare §i verificare din punct de vedere cantitativ !?i calitativ a 
serviciilor prestate se face cu mijloace auto ale Prestatorului. 
8.5 - Serviciile prestate de Prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozitia 
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest 
sens o dispozitie scrisa a Beneficiarului, nu vor fi platite Prestatorului. 
8.6 ~ (1) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in 
situatii de servicii/lucrari, plata sau facturi 9i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, 
calculate in mod eronat. 
8. 7. - Prioritizarea serviciilor prestate ~i urmarirea executiei se fac de catre delegatul 
desemnat de Beneficiar. 
8.8. - Documentele primare necesare confirmarii serviciHor prestate sunt 
a) buletine de incercare sau alte documente care sa ateste cantitatea de material 
antiderapant si valorile in procente ale materialelor componente; 
b) avize de inso1ire a marfii pentru transportul materialului antiderapant + bonuri de consum; 
c) foile de parcurs GPS pentru autovehicule; 
d) inforrnari!e zilnice pentru autovehicule ~i utilaje; 
e) masuratori servicii/lucrari executate; 
f) alte documente ce pot certifica serviciile/lucrarile (factura furnizor material antiderapant 
procurat sau analiza pret material antiderapant preparat). 
In baza acestor documente acceptate ~i insu~ite de reprezentantii Beneficiarului se vor 
intocmi situatiile de servicii/lucrari. 
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8.9. - (1) Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
8.10. - Daca in urma unor contra ale efectuate de reprezentantii Beneficiarului se constata 
absenta nejustificata din bazele de deszapezire a unor autoutilaje, pentru acestea nu se vor 
plati prestatiile efectuate de la data ultimei interventii, pana la data controlului. 
8.11. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si confirmarii de catre reprezentantii 
Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu- se 
in vedere prestatiile efectiv executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare evaluarii. 
8.12. - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile 
de la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a) pentru facturile emise ~i communicate Beneficiarului pana la data de 14 ale lunii inclusiv, 
plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru facturile emise ~i comunicate Beneficiarului incepand cu data de 15 a fiecarei !uni, 
plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 
8.13. - Prestatorul va emite factura numai dupa insu~irea de catre Beneficiar a situatiilor de 
servicii/lucrari aferente respectivei facturi. 
8.14 - (1) Platile partiale trebuie sa fie tacute, la cererea Prestatorului, la valoarea serviciilor 
prestate conform contractului ~i in eel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie sa fie 
dovedite ca atare printr-o situatie de servicii/lucrari partials, 'fntocmit~ astfel incat sa asigure 
o rapida ~i sigura verificare a lor. Din situatiile de servicii/lucrari partiale, Beneficiarul va putea 
face scazaminte pentru servicii facute Prestatorului ~i convenite cu acesta. Alte sc~zaminte 
nu se pot face decAt in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor 
prevederi legale. 

(2) Situatiile de servicii/lucrari partiale - decadale - se confirma in termen de eel mult 
15 zile de la data inregistrarii la sediul Beneficiarului, daca nu s-au ridicat obiectii cu privire 
la ele. 

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea ~i garantia de buna executie a Prestatorului; ele nu se considera, de catre 
Beneficiar, ca receptie a servicilor prestate. 

(4) Mijloacelor de mecanizare, aflate in bazele de deszapezire, si care nu sunt 
solicitate sa actioneze, ca urmare a conditiilor meteo-rutiere favorabile (temperaturi pozitive, 
lipsa poleiului, lipsa ninsorilor, etc), Ii se va confirma si plati doar un numar de 8 ore/zi -tarif 
de a~teptare. 

(5) Tarifele de actionare vor fi insotite obligatoriu de desfa~uratorul de tarif ce va 
contine In mod distinct urmatoarele elemente: 
a) cheltuieli cu amortismentul; 
b) cheltuieli norm ate de intretinere; 
c) cheltuieli cu salarizarea; 
d) cheltuieli cu carburantul; 
e) cheltuieli cu lubrifiantii; 
f) cheltuieli cu anvelope; 
g) cheltuieli cu acumulatori. 

(6) Tarifele de a~teptare vor acoperi numai manopera necesara deserventilor de 
maxim 8 ore/zi. 
8.15. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea ultimei situa1ii de 
plata de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar, in special, 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt in litigiu va fi platita 
fmediat. 

9. Aplicabilitate 
9.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele pafti, sub 
rezerva constituiril garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile prezentului 
contract. 
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10. Documentele contractului 
9.1. Documentele contractului care fac parte integranta din acestea sunt: 
a) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
b) caietul de sarcini si anexele acestuia; 
c) garantia de buna executie; 
d) angajamentul term de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 
e) acordul de asociere (daca este cazul), legalizat; 
f) lista cu subcontractanti (daca este cazul); 
g) contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati In oferta (daca este 
cazul); 
h) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului. 
i) alte anexe conform specificatiilor caietului de sarcini. 
9.2. in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

10. Standarde 
1 O .1 . Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 
prescrip\iile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica ~i vor fi in 
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini ~i cu normativele, nomenclatoarele ~i 
reglementarile tehnice aplicabile. 
10.2. Contractul se va incheia in baza reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea ~i 
combaterea inzapezirii drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 395/01.07.2013. 

11. Obligatiile Prestatorului 
11.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in 
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate. 
11.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i/sau performantele 
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract. Servlciile prestate de Prestator pentru 
indeplinirea obiectului contractului vor respecta prescriptiile tehnice prezentate de catre 
Prestator in propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini 
si cu normativele, nomenclatoarele si reglementarile tehnice aplicabile. 
11.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conforrnitate cu prevederile 
"Normativului privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin 
HCJ nr. 83/31 .03.2016 ~i ale caietului de sarcini, in conditiile calitative ~i cantitative prevazute 
in acestea, in limita necesitatilor solicitate de Beneficiar. 
11.4. - Prestatorul poarta raspunderea pentru modul in care i§i desfa§oara activitatea pe 
toata durata contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a 
serviciilor sau pentru eventuale accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului. 
11 .5. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror: 
i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~i 
ii) daune-interese, costuri, taxe !?i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
Beneficiar. 
11.6. - Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor 
din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes na~ional ~i investi\ii 
straine ~i al ministrului dezvoltarii regionals ~i administra\iei publice nr. 289/2170/2013 pentru 
aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea !?i combaterea inzapezirii 
drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, public;at in Monitorul Oficial nr. 395/01 .07.2013. 
11. 7. - Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii ~i inchiriate. 
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11.8. - Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii ~i inchiriate, 
instruirea personalului, acordarea echipamentului 9i a alimentatiei de protectia muncii, 
inregistrarea accidentelor de munca. 
11.9. - Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu 
stanjeni inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b} caile de acces, prin folosirea l?i ocuparea drumurilor §i a cailor publice sau private care 
deservesc proprietatile aflate In posesia beneficiarului sau a oricarei persoane. 
11.10.-Prestatorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, ac,iunilor In 
justitie, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura 
cu neindeplinirea in mod culpabil a obliga\iilor prevazute la art.10.9, pentru care 
responsabllitatea revine prestatorului. 
11.11.- Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 §i 14-
17 din OG nr. 43/1997, republicata §i modificata) in executarea contractului, prin actiunea 
sau inactiunea sa, precum ~i pentru orice accidente, pagube, prejudicii cauzate tertilor de 
starea necorespunzatoare a drumurilor si neasigurarea conditiilor de circulatie 
corespunzatoare, pe perioada de executie a contractului. 
11.12 - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de 
prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe durata contractului. 
11 .13. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
11.14. - Termenul minim de interventie (respectiv durata de timp care se scurge de la 
momentul primirii solicitarii de interventie din partea Beneficiarului sau a oricarei alte 
persoane fizlce sau juridice indreptatite a o solicita pana la momentul interventiei efectiva a 
Prestatorului in vederea efectuarii activitatilorde deszapezire combatere lunecus) este de 30 
minute, urmand ca restabilirea completa a circulajiei pe tronsonul respectiv de drum sa se 
faca in eel mult 24 ore pe un sens/48 ore pe ambele sensuri, functie de nivelul de interventie 
prezentat in caietul de sarcini special. 
11.15. - Pentru realizarea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul se obliga sa asigure ~i sa 
mentina constant numarul de baze de deszapezire ~i de utilaje, asumate prin oferta sa 
tehnica - anexa la prezentul contract. 
11.16. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore ~i sectoare de drum a interventiilor cu 
utilajele ~i echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozitia 
Beneficiarului zilnic, pentru ziua precedenta. 
11.17. - Prestatorul va desemna o persoana de contact, cu putere de decizie, responsabil cu 
prestarea serviciilor care va tine legatura permanent cu Beneficiarul, pentru informari, 
nominalizata in anexele solicitate la prezentarea ofertei, pe zone de responsabilitate. 

12. Obligatiile 'i drepturile beneficiarului 
12.1 - (1) Beneficiarul are obligatia de a aduce la cuno!?tinta Prestatorului informarile §i 
prognozele meteo primite de la ANMH, precum !?i protocoalele incheiate cu unitati utilizatoare 
ale drumurilor publice (Ambulanta. Politia Rutiera, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 

(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica stadiul pregatirilor de iarna la fiecare baza de 
deszapezire urmand a se intocmi procese verbale de constatare a stadiului pregatirilor. 
12.2 - (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul 
serviciilor, liber de orice sarcina, respectiv drumurile judetene ce fac obiectul prezentului 
contract. 

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum ~; eel al contoarelor sau al altar 
aparate de masurat se suporta de catre Prestator. 
12.3 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului lntreaga documentatie 
necesara pentru prestarea serviciilor contractate. 
12.4 - Beneficiarul are obligatia de a coordona, controla, confirma §i achita prestatiile 
efectuate fiind raspunzator numai pentru dispozitiile emise. 
12.5 - Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: 

6 



a) cu privire la furnizorii implica\i in contractul; 
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati 
pe niveluri ale lan\ului de subcontractare. 
12.6 - Beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului, iar acesta trebuie sa se 
conformeze, documentele justificative (facturi, bonuri, ordine de plata, contracte, etc.) privind 
preturile de achizitie a bunurilor/serviciilor utilizate Tn executia lucrarilor/prestarea serviciilor 
din contract. 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
13.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care 
ii revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit 
clauzelor prezentului Contract ~i legii, in masura in care paf1ile nu au convenit altfel. Debitorul 
este prezumat in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze care sa II exonereze de raspundere 
juridica, potrivit leg ii. 
Se considera neexecutare iota/a a Contractului situatia in care una dintre parti nu l~i 
indeplineste 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 considera executare necorespunzatoare a Contractului 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 indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in 
condltiile calitative sl de conformitate asumate prin Contract si/sau lmpuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul 
Contractului, durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), 
documentele Contractului, obllgatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, 
sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile si standardele 
tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte 
clauze care protejeaza interesul public aferente contractului. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneflciar se face, la alegerea 
Beneficlarului, prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau 
compensatorii, executarea garantiei de buna execu\ie ~i/ sau prin urmarire in conditiile legii. 

(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerli la care s-a angajat, 
tertul sustinator va raspunde in solidar cu Prestatorul. 
13.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii 
revin, Prestatorul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in 
cuantum de 0, 1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor 
prestate cu intarziere, pana la indeplinirea obligatiei. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea servlciilor prestate cu intarziere, Prestatorul 
datoreaza Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0, 1 % din valoarea totala a Contractului 
mentionata la art. 5 pentru fiecare zi de intarziere pana la Tndeplinirea obliga\iei. 
13.3. Pentru neplata cu rea-credin1a la termen a facturilor, potrivit art.6 din Contract, 
Beneficiarul datoreaza Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare 
zi de du pa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, 1 % din valoarea facturii 
neonorate in termen, pana la achitare. 
13.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul 
are obligatia de a plati Beneficiarului, cu titJu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 
20 % din valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 

(2) rn cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma 
datorata potrivit alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu 
se poate stabili proportia neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar 
necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 
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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 Beneficiarului , 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, Beneficiarul 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 deduce din valoarea Contractului. 

14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1- (1) Cuantumul garan\jei de buna executie a contractului este In procent de 10 %, din 
valoarea fara TVA a contractului, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, pentru 
intreaga perioada de valabilitate a acestuia. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii 
Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 
Beneficiar in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive 
imputabile Prestatorului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs 
Beneficiarului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este 
obligat sa despagubeasca Beneficiarul integral ~i intocmai. 
( 4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce 
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) 
de la prezentul articol. 
(5) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea 
acestuia, Prestatorul are obliga\ia de a completa garantia de buna executie In corelatie cu 
noua valoare a contactului, in condl1iile ~i sub sanctiunile stabilite prin contract. 
14.2 - ( 1) De regula , garantia de buna executie se constituie prin virament ban car sau printr
un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari, care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 36 alin. (3)-(5) din HG 
nr.395/2016. Dovada constituirii garanliei se depune la beneficiar in termen de 5 zile 
lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a 
contractului de catre Beneficiar. 
(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui §i prin retineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi paf\iale. 
(3) Tn cazul prevazut la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la 
dispozitia Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
in administrarea acestuia ~i de a comunica beneficiarului dovada deschiderii acestuia in 
termen de 5 zile lucratoare de la intrarii in vigoare a contractului, sub sanctiunea denuntarii 
unilaterale a contractului de catre Beneficiar. 
(4) Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis 
potrivit alin. (2) §i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de 
disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite 
Prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie In contractul 
§i va in~tiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum ~i despre destinatia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului prevazut 
la alin. (3) pot fi dispuse plati atat de catre Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se 
prezinta unita1ii Trezoreriei Statului, cat ~i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa 
a Beneficiarului in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i {3) este purtator de dobanda in favoarea 
Prestatorului. 
14.3 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garan\iei de buna execu1ie, 
oricand pe parcursul indepllnirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
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Prestatorul nu i§i indepline§te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Benefrciarul are obligatia de a notifica 
preten\ja atat Prestatorului, cat §i emitentului instrumentului de garantare, precizand 
obligatiile care nu au fast respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia 
executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregii 
garantia in cauza raportat la restul r~mas de executat. 
14.4. - Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie In eel mult 14 
zite de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul, daca nu 
a ridicat pana la acea data preten\ii asupra ei. 

15. incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului 
15.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviclilor de intretinere curenta pe 
timp de iarna, care fac obiectul prezentului contract, la data inscrisa de Beneficiar in Ordinul 
de rncepere a prestarii serviciitor, emis de acesta din urma. 
15.2. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 
15.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Beneficiarul are obliga\ia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 
15.4. - Tn cazul In care prestatorul sufera intarzieri !?i/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate in exclusivitate Beneficiarului, care solicita achizitionarea unor servicii noi, similare 
celor prevazute in contractul initial, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
15.5 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul stabilit, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
alte circumstante neobi~nuite 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 par\ile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 
15.6 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Beneficiarul. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
15. 7 - Tn afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita 
penalitati prestatorului. 
15.8. - Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
co ntractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Beneficiar in cazul in care prestatorul nu face dovada 
constituirii garantiei de buna executie in termenul ~i condiWle contractuale. 
f) fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau 
dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, In 
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul In perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

f.1) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice; 
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f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o 
incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta §i care a fost 
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
15.9 Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, precum ~i 
prin denun{are unilaterala in oricare dintre situa\iile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i 
art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
15.10. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului side a pretinde plata 
de daune-interese. 
15.11. - ( 1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 7 
zile Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului ~i caietului de sarcini; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de 
servicii; 
c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau 
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, cuantumul si forrna 
solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa 
isi indeplineasca angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza in alte condi1ii decat cele prevazute la art. 16 al prezentului 
contract. 
15.12 - ( 1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentulul 
contract, sa notifice Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii 
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta 
situatie {comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de 
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a 
societatii). 
15.13. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au 
putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului 
public. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract ~i in situa\ia in 
care repartizarea resurselor financiare a fost modificata. 

(3) in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din contractul indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 

16. Amendamente 
16.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, cape durata indeplinirii contractului, de 
a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
16.2. - Contractul poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa reflecte 
modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Beneficiarului, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificari ale 
actului constitutiv al societa1ii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile ~i obligatiile 
Prestatorului initial rezultate din contractul sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune 
sau divizare, de catre un alt operator economic care indepline§te criteriile de calificare ~i 

selectie stabilite initial, cu condi1ia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari 
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substantiale ale contractului ~i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor 
de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 
16.3. - 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 
Aditional. 
16.4. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, 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. 
16.5 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul apari1iei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora !}i care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
16.6. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 
baza caruia ofertantul a fost declarat castigator in urma flnalizarii procedurii de atribuire. 

17. Subcontractanfi. Terti 
17.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul. 
17.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati care sa contina obligatoriu eel putin urmatoarele 
elemente; 
a) activita\ile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractan1i; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
1 7. 3. - ( 1 ) Beneficiaru I efectueaza p lati co respu nzatoare pa rtii/pa rt ii or din contract 
indeplinite de catre subcontractantii propu9i in oferta, daca ace!]tia solicita, pentru servicii 
prestate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant In conformitate 
cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca 
subcontractantii propu~i ~i-au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii l9i vor exprima la momentul 1ncheierii contractului sau la momentul 
introducerii acestora in contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar. 
Beneficiarul efectueaza pla\ile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 pafti, respectiv 
Beneficiar, Prestator ~i subcontractant sau de Beneficiar ~i subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
s u bcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului sau atunci cand se introduc noi 
subcontractanti, contractele incheiate lntre Prestator §i subcontractanVsubcontractan~ 
nominalizatl in oferta sau declara\i ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum 
~i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul. 
17.4. - (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
sustinator, acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la 
data la care constata acest fapt. 
(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina 
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a 
stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul 
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract 
pentru care a primit sustlnere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la 
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indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 
sustinere. 
(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau .este in imposibilitatea derularii 
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertufui 
sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a 
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru 
care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, 
tertul sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere 
scrisa prin care acestea convin, fara a fi !imitative, urmatoarele: 

tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face 
obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 

prevederile contractului incheiat intre Prestator si Beneficiar vor deveni aplicabile 
tertului sustinator. 
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 10 de zile de la data 
semnarii Actului Aditional la Contract sau a intelegerii scrise si de a prelua si a duce la 
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 
sustinere. 
17.5. - Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm 
de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare 
a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma 
avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator, inclusiv printr-o cesiune a 
drepturilor prestatorului catre beneficiar, cu titlu de garantie. 

18. Misuri privind securitatea •i sanatatea in munca. Misuri privind apararea 
impotriva incendiilor 
18.1 . - ( 1) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentefor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse 
de echipamente tehnice (utilaje, instalatii etc.) side munca, procedeelor tehnologice utilizate, 
sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru 
Prestator (subcontractanti) sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederilr Legii 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, completate si modificate prin H.G. nr. 
955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata de Prestator, subcontractanti sau lucratori independenti, care 
desfasoara activitati pentru Prestator, acesta va comunica accidentul de munca. evenimentul 
sau incidentul periculos, conform prevederilor legale, la lnspectoratul Teritorial de Munca pe 
raza caruia s-a produs. Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
18.2. - Prestatorul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a 
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu 
respectarea criteriifor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. 
Serviciile de intretinere curenta pe timp de iarna se vor executa cu respectarea iritocmai de 
catre personalul Prestatorului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in 
munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul serviciilor si de tehnologiife de lucru 
aplicate. 
18.3. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Prestatorul este singurul responsabil de 
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea 
impotriva incendiilor. 
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19. Cesiunea 
19.1 . - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial. 
(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contractul. 

20. Forta majori •i cazul fortuit 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este 
inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
20.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
20.4. - lndeplinirea contractului va ft suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 
in vederea limitarii consecintelor. 
20.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
20.7. - Daca, potrlvit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un 
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

21. Sol utionarea litigiilor 
21.1 . - Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
21 .1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 
23.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax 
sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

24. Legea aplicabila contractului 
24.1 - Contractul va ft interpretat conform legilor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de 
punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive9te 
prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), partile 
asumandu-?i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 
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25. Dispozitii finale 
25.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la 
intelegerea oricarei prevederi din contractul. 
25.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin 
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fa~a de orice 
intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, 
precum ~i faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si 
intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract. 
25.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, 
fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane 
valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu 
dispozitiile legale aplicabile. 
25.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii 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, in special 
ale art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si 
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar~ 
fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de 
buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a 
contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 
25.5. - Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, 
acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
Prestatorul, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul 
contractului si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi data de /?./I. cV/0 , la sediul autoritatii 
contractante, in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. 

VIZAT, 
Directia Juridica §i Administratie Publica Locala 

Director Executiv, 
Mire/a OPREA 

Directia pentru Admini trarea Patrimoniulu1 'i lnvestitii, 

- ~~~.W:-

CONSIL'HH jlJOF,.EA n 

•vtzAT PENrRLi r;ON!'HOL f,, 
PR~\!EtJTlii PROPRI 

~~t:'.~'.'.'.~'.. '. JJ. ~QY . .JDl9 .... 

Director executiv 

PREST ATOR, 
NIKOST IMPEX SRL, 

reprezentata legal prin Administrator 
Necutai C U 
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lf.l~<f 
CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICll 1 2.. N.OY, 7.019 _. 

nr. ~5 data ll I\ 2o~ 

LA ACORDUL - CADRU NR. 78/14843 din data 31.10.2017 

Preambul 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizi\iile publice ~i a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publlca/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016 si a Acordului-cadru nr. 78/14843 din 
data 31.10.2017, s-a incheiat prezentul contract subsecvent. 

1. Parti contractante 
CONSIUULJUDETEAN BUZAU cu sediul In municipiul Buzau, bid. N. Balcescu, nr. 48 'ud. Buzau, telefon 
0238/414.112, fax 0238/725.057, cod fiscal 3662495, cont deschis la 
Trezoreria Buzau, reprezentat prin domnul Petre-Emanoil Neagu, in calitate de BENEFICIAR, pe de o 
pa rte 
Si 
SC MECAN CONSTUCT SA, cu sediul in loc. Pat§rlagele, ora~ Patarlagele, jud. Buzau, tel/fax 0238 
550539, e-mail: mecancon@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. JlO I 267I1994, 
CUI 5288452, cont bancar , deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata 
prin Conti~ Cristian in functia de Director general, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte, 

2. Oefinitii 
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract 
su bsecvent; 
b) act aditional - document ce rnodifica prezentul contract subsecvent; 
c) caiet de sarcini - document al prezentului contract subsecvent, intocmit de catre Beneficiar, care 
include specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Prestator; 
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de 
catre eel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 
e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care 
reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
"Beneficiar" si ofertantul in calitate de "Prestator" si toate anexele sale. In prezentul contract 
subsecvent, prin notiunea de "contract" se intelege "contract subsecvent". 
f) data de incepere a prestarii serviciilor- data comunicata de Beneficiar in ordinul de incepere; 
g) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract 
subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data 
intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 
h) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face imposibila executarea sl, 
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respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, 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; 
i) locul de prestare al serviclilor - reteaua de drumuri judetene Buzau - zona POGOANELE; 
j) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara; 
k) ordin de incepere a prestarii serviciilor - dispozitia scrisa emisa de Beneficiar, transmisa 
Prestatorului, care trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, respectiv 
intrarea utilajelor si autoutilajelor in Bazele de deszapezire si in Punctele de sprijin, precum si 
eventualele dislocari dispuse ca urmare a necesitatilor intervenite; 
I) penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de servicii ca fiind platibila de catre una 
din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul 
subsecvent de servicii sau de indeplinire cu lntarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost 
stabilite de parti; 
m) personalul - insearnna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre subcontractanti si 
responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 
n) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Prestatorului de catre Beneflciar, in baza contractului 
subsecvent pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contractul subsecvent; 
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexele la prezentul contract subsecvent si care au legatura cu indeplinirea obiectului prezentului 
contract subsecvent; 
p) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabillte 
de autoritatea contractanta; 
q) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 
r) rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului subsecvent de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost 
facute anterior rezilierii; 
s) servicii si lucrari - activitati a carer prestare face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt 
prevazute in caletul de sarcini si in prezentul contract subsecvent; 
t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini 
si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent; 
aa) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Prestatorul ii 
subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu legea; 
bb) tarif - prestatiile utilajelor lnchiriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele tarife, conform caietului de 
sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic); 
cc} zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si vlceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context. 
3.2. - Termenul "zi 11 ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 

4. Obiectul contractului subsecvent 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "lntretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene 
pe timp de iarna, prevenirea sl combaterea poleiului si a inzapezirii" pentru Zona POGOANElE din 

jude~ul Buzau pentru iarna 2019-2020, in perioada convenita, fn conformitate cu prevederile 
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normativelor in vigoare, a reglementarilor aplicabile, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in 
conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul cadru 
nr. 78/14843 din data 31.10.2017 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV: 90620000-9 - servicii 
de deszapezire. 

s. Pretul contractului subsecvent 
5.1. - (1} Pentru prestarea serviciilor de" lntretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene pe 
timp de iarna, prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii" pentru Zona POGOANELE din judetul 
Buzau pentru iarna 2019-2020, Prestatorul va practica preturile/tarifele prevazute in oferta financiara 
propusa la licitatie ~i convenite prin acordul-cadru, actualizate. 

(2} Pretul contractului subsecvent, platibil Prestatorului de catre Beneficiar este de maxim 
1.499.920,51 lei, la care se va adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare. 

6. Durata contractului subsecvent 
6.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii ?i inregistrarii la Beneficiar ?i i$i pastreaza 
valabilitatea pana la data de 15.03.2020. 

1. Prestarea serviciilor 
7.1. - Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe la data primirii ordinului de 
incepere a prestarii serviciilor din partea Beneficiarului, respectiv data de 15.11.2019 $i se va termina 
la data de 15.03.2020. 
7.2. - Perioada de efectuare a prestatiilor este stabilita in conformitate cu prevederile ,,Normativului 
privind prevenirea ~i combaterea inzapezlrii drumurilor jude~ene", aprobat prin HCJ nr. 83/31 martie 
2016. In functie de conditiile meteo-rutiere, aceasta perioada poate fi modificata prin notificarea scrisa 
a Beneficiarului tra nsmisa Prestatorului. 

8. Oocumentele contractului subsecvent 
8.1. - (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranta din acestea sunt: 
a) acordul-cadru nr. 78/14843 din data 31.10.2017 si anexele acestuia; 
b) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
c) caietul de sarcini si anexele acestuia; 
d) garantia de buna executie; 
e} angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 
f) acordul de asociere (daca este cazul), legalizat; 
g) lista cu subcontractanti (daca este cazul}; 
h) contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul}; 
i) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului 
subsecvent. 
j) alte anexe conform specificatiilor caietului de sarcini. 
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de 
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

9. Modalitati de plata $i recuperare a creantelor 
9.1. - (1) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator doar daca serviciile au fast deja 
confirmate, conform cerintelor contractului si caietului de sarcini. 

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat 
direct la sediul Consiliului Judetean Buzau - Registratura. 
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(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fa~a de prevederile legii si ale contractului 
subsecvent, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 
Prestatorul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Prestator, 
completata cu date corecte, potrivit legii si contractului subsecvent. 
9.2. - In vederea efectuarii platii prestatiilor se va proceda la verificarea, receptia si confirmarea 
serviciilor prestate in conformitate cu Regulamentul privind efectuarea receptiilor lucrarilor si 
serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile pub lice indicativ AND 514-2000. 
9.3 - Prestatiile efectuate se consemneaza in documentele primare completate de reprezentan\ii 
Prestatorului, astfel cum sunt ele prevazute in caietul de sarcini. 
9.4 - Realitatea datelor inscrise in documentele primare, de catre Prestator, se verifica de catre 
reprezentan\ii Beneficiarului. Deplasarea in teren a reprezentantilor Beneficiarului ~i Prestatorului 
pentru informare $i verificare din punct de vedere cantitativ ~i calitativ a serviciilor prestate se face cu 
mijloace auto ale Prestatorului. 
9.5 - Serviciile prestate de Prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozitia Beneficiarului, 
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitle scrisa 
a Beneficiarului, nu vor fi platite Prestatorului. 
9.6 - (1) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatii de 
servicii/lucrari, plata sau facturi si se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 
9.7. - Prioritizarea serviciilor prestate ~i urmarirea executiei se fac de catre delegatul desemnat de 
Beneficiar. 
9.8. - Documentele prlmare necesare confirmarll serviciilor prestate sunt: 
a) buletine de incercare sau alte documente care sa ateste cantitatea de material antiderapant si 
valorile in procente ale materialelor componente; 
b) avize de insotire a marfii pentru transportul materialului antiderapant + bonuri de consum; 
c) foile de parcurs GPS pentru autovehicule; 
d) informarile zilnice pentru autovehicule $i utilaje; 
e) masuratori servicii/lucrari executate; 
f) alte documente ce pot certifica serviciile/lucrarile (factura furnizor material antiderapant procurat 
sau analiza pret material antiderapant preparat). 
Tn baza acestor documente acceptate ~i insusite de reprezentantii Beneficiarului se vor intocmi 
situatiile de servicii/lucrari. 
9.9. ~ (1) Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
9.10. ~ Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Beneficiarului se constata absenta 
nejustificata din bazele de deszapezire a unor autoutilaje, pentru acestea nu se vor plati prestatiile 
efectuate de la data ultimei interventii, pana la data controlului. 
9.11. - Prestatlile vor fi decontate pe baza verificarii si confirmarii de catre reprezentantii 
Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu- se in vedere 
prestatiile efectiv executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare evaluarii. 
9.12. - Benefidarul se obliga sa plateasca pre~ul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a} pentru facturile emise ~i comunicate Beneficiarului pana la data de 14 ale lunii inclusiv, plata se face 
in intervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru facturile emise ~i comunicate Beneficiarului incepand cu data de 15 a fiecarei luni, plata se 
va face 1n intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 

9.13. - Prestatorul va emite factura numai dupa insu~irea de catre Beneficiar a situa1iilor de 
servicii/lucrari aferente respectivei facturi. 
9.14 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea Prestatorului, la valoarea serviciilor prestate 
conform contractului ~i In eel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie sa fie dovedite ca ata(e 
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printr-o situatie de servicii/lucrari partiala, intocmita astfel incat sa asigure o rapida ~i sigura verificare 
a lor. Din situatiile de servicii/lucrari partiale, Beneficiarul va putea face scazaminte pentru servicii 
facute Prestatorului ~i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele 
sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situatiile de servicii/lucrari partiale - decadale - se confirma in termen de eel mult 15 zile 
de la data inregistrarii la sediul Beneficiarului, daca nus-au ridicat obieqii cu privire la ele. 

(3} Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea §i garantia de buna executie a Prestatorului; ele nu se considera, de catre Beneficiar, 
ca receptie a servicilor prestate. 

(4) Mijloacelor de mecanizare, aflate in bazele de deszapezire, si care nu sunt solicitate sa 
actioneze, ca urmare a conditiilor meteo-rutiere favorabile {temperaturi pozitive, lipsa poleiului, lipsa 
ninsorilor, etc), Ii se va confirma si platl doar un nu mar de 8 ore/zi - tarif de a§teptare. 

(5) Tarifele de aqionare vor fi insotite obligatorlu de desfa§uratorul de tarif ce va con\ine in 
mod distinct urmatoarele elemente: 
a) cheltuieli cu amortismentul; 
b) cheltuieli normate de intretinere; 
c) cheltuieli cu salarizarea; 
d) cheltuiell cu carburantul; 
e) cheltuieli cu lubrifiantii; 
f) cheltuieli cu anvelope; 
g) cheltuieli cu acumulatori. 

(6) Tarifele de a~teptare vor acoperi numai manopera necesara deserventilor de maxim 8 
ore/zi. 
9.15 . - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea ultimei situatH de plata de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar, in special, datorita unor 
eventuate litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt In litigiu va fi platita imediat. 

10. Obligatiile Prestatorului 
10.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in 
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate. 
10.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract. Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului 
contractului subsecvent vor respecta prescriptiile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea 
sa tehn ica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normative le, nomenclatoarele 
si reglementarile tehnice aplicabile. 
10.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile ,,Normativului 
privind prevenirea §i combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin HCJ nr. 83/31 martie 
2016 ~i ale caietului de sarcini, In conditiile calitative ~i cantitative prevazute in acestea, in limita 
necesita1ilor solicitate de Beneficiar. 
10.4. - Prestatoru I poarta raspunderea pentru modul In ca re i~i desfa~oa ra activitatea pe to a ta du rata 
contractului, indusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviciilor sau pentru 
eventuale accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului. 
10.5. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul lmpotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni In justi~ie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~i 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Beneficiar. 
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10.6. - Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de lndeplinire a contractului, pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor din 
,,Normativ privind prevenirea ~i combaterea 'inzapezirii drumurilor publice" indicativ AND nr. 525 I 
2013, aprobat prin Ordinul nr.2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i 

Administratiei Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 din 1 iulie 2013. 
10.7. - Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii ~i inchirfate. 
10.8. - Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii ~i inchiriate, instruirea 
personalului, acordarea echipamentului ~i a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accfdentelor 
de munca. 
10.9. - Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil 
sau In mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b) caile c;le acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i a cailor publlce sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia beneflciarului sau a oricarei persoane. 
10.10.-Prestatorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu 
nelndeplinirea in mod culpabil a obligatiilor prevazute la art.10.9, pentru care responsabilitatea revine 
prestatorului. 
10.11.- Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 ~i 14-17 din 
OG nr. 43/1997, republicata ~i modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, 
precum $i pentru orice accidente, pagube, prejudicii cauzate tertilor de starea necorespunzatoare a 
drumurilor si neasigurarea conditiilor de circulatie corespunzatoare, pe perioada de executie a 
contractului. 
10.12 - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor $i metodelor de prestare 
utilizate, cat $i de calificarea personalului folosit pe durata contractului. 
10.13. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
10.14. - Termenul minim de interventie (respectiv durata de timp care se scurge de la momentul 
primirii solicltarii de interventie din partea Beneficiarului sau a oricarei alte persoane fizice sau juridice 
indreptatite a o solicita pana la momentul interventiei efectiva a Prestatorului in vederea efectuarii 
activitatilor de deszapezire combatere lunecus} este de 30 minute, urmand ca restabilirea completa a 
circulatiei pe tronsonul respectiv de drum sa se faca in eel mult 24 ore pe un sens/48 ore pe ambele 
sensuri, functie de nivelul de interventie prezentat in caietul de sarcini special. 
10.15. - Pentru realizarea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul se obliga sa asigure $i sa mentina 
constant numarul de baze de deszapezire ~i de utilaje, asumate prin oferta sa tehnica - anexa la 
prezentul contract. 
10.16. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore ~i sectoare de drum a interventiilor cu utilajele ~i 
echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozitia Beneficiarului 
zilnic, pentru ziua precedenta. 
10.17. - Prestatorul va desemna o persoana de contact, cu putere de decizie, responsabil cu prestarea 
serviciilor care va tine legatura permanent cu Beneficiarul, pentru informari, nominalizata in anexele 
solicltate la prezentarea ofertei, pe zone de responsabilitate. 

11. Obligatiile $i drepturile beneficiarului 
11.1 - (1) Beneficiarul are obligatia de a aduce la cuno~tinta Prestatorului informarile ~i prognozele 
meteo primite de la ANMH, precum ~i protocoalele incheiate cu unitati utilizatoare ale drumurilor 
publice {Ambulan\a, Politia Rutiera, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 

(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica stadiul pregatirilor de iarna la fiecare baza de 
deszapezire urmand a se 'fntocmi procese verbale de constatare a stadiului pregatirilor. 
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11.2 - (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul serviciilor, 
liber de orice sarcina, respectiv drumurile judetene ce fac obiectul prezentului contract. 

(2) Costurile pentru consumul de utilita\i precum ~i eel al contoarelor sau al altor aparate de 
masurat se suporta de catre Prestator. 
11.3 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului intreaga documentatie necesara 
pentru prestarea serviciilor contractate. 
11.4 - Beneficiarul are obliga\ia de a coordona, controla, confirma $i achita prestatiile efectuate fiind 
raspunzator numai pentru dispozitiile emise. 
11.5 - Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea obligatillor prevazute la art. 219 din legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice: 
a) cu privire la furnizorii implicati in contractul subsecvent; 
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati pe 
niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare. 
11.6 - Beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului, iar acesta trebuie sa se conformeze, 
documentele justiflcative (facturi, bonuri, ordine de plata, contracte, etc.} privind preturile de achizitie 
a bunurilor/serviciilor utilizate In executia lucrarilor/prestarea serviciilor din contract. 

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
12.1· (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate $i/sau care ii revin, partea in 
culpa raspunde fata de cealalta pa rte pentru prejudiciul produs, potrivit dauzelor prezentului Contract 
$i legii, in masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul 
fapt al neindeplinlrii sau lndeplinlrli necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta 
unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totalii a Contractului situatia in care una ·dintre pali;i nu l~i indeplineste 
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 considera executare necorespunzatoare a Contractufui acea situatie in care una dintre parti nu isi 
indeplineste una sau mai multe dintre obligatlile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul 
Contractului, durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele 
Contractului, obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea sl 
securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de 
mediu, de personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul 
public aferente contractului subsecvent. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, 
prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatoril, 
executarea garantiei de buna executie ~i/ sau prin urmarire in conditiile legii. 

(4) Pentru ob!igatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul 
sustinator va raspunde in solidar cu Prestatorul. 

12.2 ·(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Prestatorul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 
% pentru fiecare zi de dupa scadenta, ca!culata la valoarea serviciilor prestate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei. 
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(2) Daca nu se poate stabili valoarea serviciilor prestate cu intarziere, Prestatorul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a Contractului subsecvent 
mentionata la art. 5 pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei. 
12.3. Pentru neplata cu rea-credinta la termen a facturilor, potrivit art.6 din Contract, Beneficiarul 
datoreaza Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data 
scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la 
achitare. 
12.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, 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 Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili 
proportla neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Prestatorul 
datoreaza Beneficiarului 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 Beneficiarutui , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea 
totala a Contractului, lnclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul 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 deduce 
din valoarea Contractului. 

13. Garantia de buna executie a contractului subsecvent 
13.1- (1) Cuantumul garan\iei de buna executie a contractului este in procent de 10 %, din valoarea 
fara TVA a contractului, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, pentru intreaga perioada de 
valabilitate a acestuia. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Beneficiarului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicil suferite de Beneficiar 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Prestatorului ori in alte situatii prevazute de Jege. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este 
mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa despagubeasca 
Beneficiarul integral ~i intocmai. 
(4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Prestatorul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(S) In cazul in care pe parcursul executarii contractulul subsecvent se suplimenteaza valoarea 
acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare 
a contactului subsecvent, in conditiile ~; sub sanctiunile stabilite prln contract. 
13.2 - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, 
care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 36 alin. (3)-(5) din HG nr.395/2016. Dovada 
constituirii garantiei se depune la beneficiar in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare 
a contractului subsecvent, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a contractului de catre Beneficlar. 
(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi partiale. 
(3) fn cazul prevazut la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 
Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 
acestuia ~idea comunica beneficiarului dovada deschiderii acestuia in termen de S zile Jucratoare de 
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la intrarii in vigoare a contractului subsecvent, sub sanctiunea denun1arii unilaterale a contractului de 
catre Beneficiar. 
{4) Suma ini!iala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit 
alin. (2) ~i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului subsecvent, fara TVA. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de 
disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite Prestatorului 
pana la concuren!a sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul subsecvent ~i va 
in~tiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum ~i despre destinatia lui. 
{6) Din contul de disponlbil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului prevazut la alin. 
(3) pot fi dispuse plati atat de catre Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta unitatii 
Trezoreriei Statului, cat ~i de unltatea Trezoreriei Statulul la solicitarea scrisa a Beneficiarului In 
favoarea careia este constituita garantia de buna execu~ie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) este purtator de dobanda In favoarea 
Prestatorului. 
13.3 - Beneficiarul are dreptul de a emite preten\ii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul lndeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul 
nu i~i indepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 
garantiei de buna executie, Beneficiarul are obliga\ia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat ~i 
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum $i 
modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna executie, paf!ial sau total, 
Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
13.4. - Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie In eel mult 14 zile de la 
data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent, daca nu a ridicat 
pana la acea data pretentii asupra ei. 

14. lncepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent 
14.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de intretinere curenta pe timp de 
iarna, care fac obiectul prezentului contract subsecvent, la data inscrisa de Beneficiar in Ordinul de 
incepere a prestarii serviciilor, emis de acesta din urma. 
14.2. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica $i din caietul de sarcini. 
14.3. - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul 
are obliga~ia de a notifica, In scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest seep. 
14.4. - In cazul in care prestatorul sufera lntarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate Beneficiarului, care solicita achizitionarea unor servicii noi, similare celor prevazute in 
contractul initial, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i 
b} totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
14.5 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul stabilit, termen care 
se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) 1n cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau alte 
circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, lndreptatesc 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 $i vor semna 
un act aditional. 
14.6 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp ufil, Beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
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14.7 - ln afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a sollcita penalit~ti 

p restatoru I u i. 
14.8. - Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Beneficiar in cazul in care prestatorul nu face dovada constituirii 
garantiei de buna executie in termenul ~i conditiile contractuale. 
f) fara a aduce atingere dlspozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului subsecvent, in conformitate cu 
dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent in 
perioada de valabilitate a acestuia tn una dintre urmatoarele situatii: 

f.1) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 
determinat exduderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice; 

f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respect iv, avand In vedere o incalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justi~ie a Uniunlf Europene. 
14.9 Prezentul contract 7nceteaza In conformitate cu dispozitiile dreptului comun, precum $i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) $i art.223 alin.1 
litera a) $i b) din Legea nr.98/2016 privind achlzitiile publice. 
14.10. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de catre una dintre 
parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent si de a 
pretinde pfata de daune-interese. 
14.11. - (1) Prezentul contract subsecvent se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 
7 zile Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimltandu-se la acestea: 
a) Prestatorul nu presteaza servicille conform contractului $i caietului de sarcini; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract subsecvent de 
servicii; 
c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile In perioada, cuantumul si forma solicitate 
prin prezentul contract subsecvent sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi 
indeplineasca angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza In alte conditii decat cele prevazute la art. 16 al prezentului contract. 
14.12 - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se 
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract 
subsecvent, sa notifice Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii 
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatle 
(comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale 
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii). 
14.13. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent de servicii, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile de la aparitla unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor 
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contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrara 
interesu I u i public. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in sltuatia 
in care repartizarea resurselor financiare a fost modificata. 

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contractul subsecvent indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului subsecvent. 

15. Amendamente 
15.1. - Partile contractante au dreptul) in limita legii, cape durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
15.2. - Contractul subsecvent poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa 
reflecte modificarile de la pct. a) si b}, cu acordul Beneficiarului, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificari ale actului 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) Prestatorul este lnlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile Prestatorului 
initial rezultate din contractul subsecvent sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 
titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt 
operator economic care indepline~te criteriile de calificare ~i selectie stabilite initial) cu conditia ca 
aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului subsecvent ~is~ nu se 
realizeze cu scopul de a eluda apHcarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016, 
15.3. - Modificarile ce deriva din a!te clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale, precum 
si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin Act Aditional. 
15.4. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, 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. 
15.5 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractulul, de a conveni modiflcarea 
clauzelor contractului, prin act adi~ional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
15.6. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire) prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fast declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

16. Subcontractanti 
16.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati) in aceleasi conditii in care el a semnat contractul subsecvent cu 
Beneficiarul. 
16.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati care sa contina obligatoriu eel putln urmatoarele elemente; 
a) activita\ile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract subsecvent. 
16.3. - (1) Beneficiarul efectueaza plati corespunzatoare partli/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita) pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant In conformitate cu dispoz~iile legale ap!icabile, 
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atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i $i-au exprimat 
op\iunea In acest sens. 
(2) Subcontractorii i$i vor exprima la momentul incheierii contractului subsecvent sau la momentul 
introducerii acestora in contractul subsecvent, dupa caz, op\iunea de a fi platiti direct de catre 

Beneficiar. Beneficiarul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati dear atunci cand 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 paf1i, respectiv Beneficiar, 
Prestator ~i subcontractant sau de Beneficiar $i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, 
Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului subsecvent sau atunci cand se introduc noi 
subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator $i subcontractant/subcontractanti nominaliza\i 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum $i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul subsecvent. 

17. Masuri privind securltatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor 
17 .1. - (1) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamente tehnice (utilaje, instalatii etc.) side munca, procedeelor tehnologice utllizate, sau de catre 
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara actlvitati pentru Prestator (subcontractanti) 
sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederilr Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, completate si modificate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa 
aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata de Prestator, subcontractanti sau lucratori independenti, care desfasoara 
activitati pentru Prestator, acesta va comunica accidentul de munca, evenimentul sau incidentul 
periculos, conform prevederilor legale, la lnspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs. 
Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
(3} Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
17.2. - Prestatorul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona 
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.5.1., cu respectarea 
criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. Serviciile de intretinere 
curenta pe timp de iarna se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Prestatorului si al 
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, 
functie de tipul serviciilor side tehnologiile de lucru aplicate. 
17.3. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Prestatorul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

18. Cesiunea 
18.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 

contract subsecvent, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial. 
(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contractul subsecvent. 

19. Forta majora si cazul fortuit 
19.1. ~ Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
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19.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
19.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatlilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
19.4. • lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.S. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si sa la orice masuri care ii stau la dispozitie In vederea limitaril 
conseci nte lo r. 
19.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare pa rte va avea dreptul sa 
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 
pretinde celeilalte daune-interese. 
19. 7. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, 
el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

20. Solutionarea litigiilor 
20.1. - Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate !vi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului subsecvent. 
20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficlarul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

21. limba care guverneaza contractul subsecvent 
21.1- Limba care guverneaza contractul subsecvent este limba romana. 

22. Comunicari 
22.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract subsecvent, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
22.2. - Prin exceptie, comunicarile intre partl se pot face si prln telefon, telegrama, telex, fax sau e
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

23. Legea aplicabila contractului subsecvent 
23.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. Oispozitii finale. 
24.1. - Semnand acest contract subsecvent, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la 
intelegerea oricarei prevederi din contractul subsecvent. 
24.2. - Prin semnarea contractului subsecvent, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin 
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului subsecvent, prevaleaza fata de orice 
intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si 
faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Partl care 
sa nu fi fost reflectate in contract. 
24.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract subsecvent este sau devine nelegala, 
fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si 
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale 
aplicabile. 
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24.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 
combaterea lntarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte 
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, 
si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile 
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii 
legale, intelegand ca nicio clauza a contractului subsecvent nu este abuziva prin prisma dispozitlilor 
legale enuntate. 
24.5. - Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea 
var raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent. 
Prestatorul, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul contractului 
subsecvent si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. 

Prezentul Contract subsecvent a fost incheiat in data de J(. H ?c)l~ , in 2 exemplare originale, 
dintre care unul pentru Beneficiar ~i unul pentru Prestator, contractul subsecvent avand un nu mar de 
14 pagini. 

BENEFICIAR 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 
Presedinte, 

Petre Emanoil NEAG 

tDirectia Economica, 
Director executiv, 

iviu Mihail CIOLA 

Directia Juridica ~i Administratie Publica Locala, 
Director execu · 

Mirela OPREA 

Directia Administrare Patrimoniu ~i lnvestitii, 
Director Executiv 

Petre Julian 

CONSIUUL JUOETEAN BUZAU 
~v1ZAT Pf.NTRU CONTROL F ANCIAR 

! PREVENTIV PROPR 
:: 'ir. tlglll u : 4 i 1 \m'J .1B'g 

.... !'.\ ... •••• ••••• •••••• •• •••• • ••••• •••••• 
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PRESTATOR 

SC MECAN CONSTRUCT SA 
Director general 

Conti~ Cristian 



Ane.xa contract subsecvent, ......................... ..... pcntru Jucriri de fntretinere pe timp de iarna 2019-2020 

ZONA l"OGOANELE 

Ind De.1u1mire 11etMtate L"M Valoare 2.019-2020 

Lei/UM 
Cant m ax Val 

101 INTRE~~RECUllENTAPETlMPDE 

!ARNA 
101.1 

Combatere poJei si deruoezlre ma1tuala 
TRA01A30, TnlDsport matantidmipaot in to 100.00 1,058.00 
gramezi (filra material) 10.58 

to 100.00 12,397.00 
Dl13DfCombatere polei cu mat.anliderapant,cu 
rasoaodiie maouala din deoosit orin looat.are 123.!n 
.MATERIAL ANTIDERAP ANT to 121.03 4,000.00 484,120.00 
DBOlAlCUrarirea mecanica a partii carosabilc mp 130,000.00 3,900.00 
de mat.antideranant 0.03 

DESZA.PEZlRE MANUAL\. -
DI17Gl, Curatirea manuala a zapezii imbihata IOOmp 100.00 6,177.00 
cu aoa,l!rosimca stratului 25-35 cm 61.77 
Dll7K1, Curatirea manuala a zapezii IOOmp 100.00 7,822.00 
inl(hetate.uroshnea sttatului 26-35 cm 78.22 

SIGURANTA CIRCULATIEJ -
DF19A lMontarea iodicatoarefor rutierc pc un buc 40.00 700.80 
stilo 11.ata olantat 17.52 
DI19GlAutovchicul special pentru reparatii si ore 24.00 2,189.28 
intretioerea drumurilor 91.12 

DFl1AllJemootarea indicatoare!or buc 3.73 40.00 149.20 
TSGl4A1 Coslrea sl sooatena. vegeC.tiei io lOOmp. 300.00 3,213.00 
afan zooel 10.71 
TSG03AJ, Taleru cu mljloace muHle a !OOmp. 30.00 5,316.90 
tufuudlor. arbustilor 177.23 
PATRULARE INFORMARE -
DI19G1Autovehicol special penlrn reparatii si OTC 720.00 65,67&.40 
intretinerea drumurilor nt natrulare 91.22 

Rede auto soecial ore 25.94 140.00 6,Z:2s.60 
DESZAPEZJRE CU UID.AJE -
Dl18Al, Utilaj de!zape.zire mecaolca -freu. ore 160.00 49,966.4() 
cu tractlune intel!rala 312.29 

Re!!Ie freza ore 43.92 800.00 35.136.00 
Dll8GIUti!aj pentru curatire mecanica a ore 512.00 80,291.84 
zanerii- auto11.reder 156.82 

Restie AutOl(reder ore :25.94 1,4()8.00 36,523.52 
Dl18Ll, UtUajt pt. curattrea mecaok• • ore 512.00 76,943.36 
.zapezii-lncarcator frontal pe pneuri 150.28 

Re!!ie locarcat.or ore 25.94 1,408.00 36,523.52 

Dl18l'1Utilaje peotru cuiatirea mecanica a 
ore 768.00 108,188.16 

:z.aoczii-ATB cu RSP+lama 140.87 

Re£le A TB cu RSP+lama ore 43.92 l,112.0(I 92,759.04 
DI19Bl-a1Utllaj multifunctiooal cu troctiunc ore 768.00 108,188.16 
inteerll.la 140.87 
Regje utllaj multtf'u11di.on•I cu tractlune ore l,112.()0 92,759.04 
lnte..rala 43.92 

PANOURJ P ARAZAPEZI -
DH22Al, Repararea panourilor de buc. 200.00 1,656.0() 
parazapezi 8.28 
DG19Al, Montarea panourllor de buc. 3,000.00 16,800.00 
11arazar>e7.I 5.60 
DB20Al, Demootarea paooorilor de buc. 3,000.00 16,620.00 
oarazapezi 5.54 
1RA0IA30, Iran!port pano11rl dlo depcr.tit la to. 45.0() 476.10 
amplaamenl si lnapol la depozit 10.58 
UTILAJE LA CERERE -
DIISAJ, Utilaj de82.tpezlre mecanlca -fre-.c;a ore 96.00 29,979.84 
cu tractiuoe illtel(rala 311.29 
Dl18Ll, Utilaje pt. curattrea meeaoica a ore 192.00 28,853.76 
upezll-lllcnrcator rrootal pe pneurl 150.28 
Dll8Cl, UtllAje peatrn curatirea mCUDlca a ore. 96.00 22,3115.60 

I z.9.nttii-Jluldozer 232.35 
Excavator ore 239.93 96.00 23,033.28 

TOTAL dlrecte '· 1,455,950.80 OK 
Cheltnieli iodirecte / n .. - 2% 29119.02 
Profit !% 14 850.70 
TOTAL far., 1'VA I I I , 1.499.920.51 OK 

/, 1!: 1 
Co11siliu1Judctean B zau \ Prestator, 

Presedinte, SC MECAN CONSTRUCT SA 

Direcmr m1n1s are tnmon u s1 nvestitii 
Director Executiv 

---



CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICll 

nr. 55 data I?. II. (yl'.; 

LA ACORDUL - CADRU NR. 80/14845 din data 31.10.2017 

Preambul 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi~ie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitule publice, aprobate prin HG 395/2016 si a Acordului-cadru nr. 80/14845 din 
data 31.10.2017, s-a incheiat prezentul contract subsecvent. 

1. Parti contractante 
CONSILIULJUDEJEAN BUZAU cu sediul in municipiul Buzau} bid. N. Balcescu, nr. 48 ·ud. Buzau, telefon 
0238/414.112, fax 0238/725.057, cod ftscal 3662495, cont eschis la 
Trezoreria Buzau, reprezentat prin domnul Petre-Emanoil Neagu, in calitate de BENEFICIAR, pe de o 
pa rte 
si 
SC MECAN CONSTUCT SA, cu sediul in loc. Patarlagele, ora$ Patarlagele, Jud. Buzau, tel/fax 0238 
550539, e-mail: mecancon@yahoo.com inre istrata J gistrul Comertului sub nr. J10I267I1994, 
CUI 5288452, cont bancar deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata 
prin Conti~ Cristian in functia de Director general, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte, 

2. Def in it ii 
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract 
subsecvent; 
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent; 
c) caiet de sarcini - document al prezentului contract subsecvent, intocmit de catre Beneflciar, care 
include specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Prestator; 
d) caz fortuit- conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de 
catre eel care ar fi fast chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 
e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care 
reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
"Benefidar}' si ofertantul in calitate de "Prestator}' si toate anexele sale. In prezentul contract 
subsecvent, prin notiunea de "contract" se intelege "contract subsecvent". 
f) data de incepere a prestarii serviciilor - data comunicata de Beneficiar In ordinul de incepere; 
g) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract 

subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data 
intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 
h) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face imposibila executarea si, 
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respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, 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; 
i) locul de prestare al serviciilor - reteaua de drumuri judetene Buzau - zona ~EJU; 
j} oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara; 
k) ordin de incepere a prestarii serviciilor - dispozitia scrisa emisa de Beneficiar, transmisa 
Prestatorului, care trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, respectiv 
intrarea utilajelor si autoutilajelor in Bazele de deszapezire si in Punctele de sprijin, precum si 
eventualele dislocari dispuse ca urmare a necesitatilor intervenite; 
I) penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de servicii ca fiind platibila de catre una 
din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul 
subsecvent de servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele llmita, astfel cum au fast 
stabilite de parti; 
m) personalul - inseamna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre subcontractanti si 
responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 
n) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului 
subsecvent pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contractul subsecvent; 
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele sl piesele de schimb si orice alte bunurl cuprinse in 
anexele la prezentul contract subsecvent si care au legatura cu indeplinirea obiectului prezentului 
contract subsecvent; 
p) propunerea tehnica - document al ofertel, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite 
de autoritatea contractanta; 
q) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 
r) rezilierea contractului subsecvent - sanctlunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului subsecvent de servicii, fara ca aceasta sa aduca atlngere prestatiilor succeslve care au fost 
facute anterior rezilierii; 
s} servicii si lucrari - activitati a caror prestare face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt 
prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent; 
t} standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini 
si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent; 
aa) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Prestatorul ii 
subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu legea; 
bb) tarif- prestatiile utilajelor inchiriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele ta rife, conform caietului de 
sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic); 
cc) zi - zi calendaristica; luna - luna calendarlstica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contra re, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit. 

4. Obiectul contractului subsecvent 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "lntretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene 

pe timp de iarna, prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii" pentru Zona $ETU din judetul 
Buzau pentru iarna 2019-2020, in perioada convenita, in conformitate cu prevederile normativelor in 

2 



vigoare, a reglementarilor aplicabile, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile 
calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul cadru nr. 
80/14845 din data 31.10.2017 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV: 90620000-9 - servicii de 
deszapezire. 

5. Pretul contractului subsecvent 
5.1. - (1) Pentru prestarea serviciilor de" lntretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene pe 
timp de iarna, prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii" pentru Zona ~ETU din jude1UI Buzau 
pentru iarna 2019-2020, Prestatorul va practica prelurile/tarifele prevazute in oferta financiara 
propusa la licitatie $i convenite prin acordul-cadru, actualizate. 

(2) Pretul contractului subsecvent, platibll Prestatorului de catre Beneficiar este de maxim 
949.170,45 lei, la care se va adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare. 

6. Durata contractului subsecvent 
6.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii $i inregistrarii la Beneficiar $i i$i pastreaza 
valabilitatea pana la data de 15.03.2020. 

7. Prestarea serviciilor 
7.1. - Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe la data primir:ii ordinului de 
incepere a prestarii serviciilor din partea Beneficiarului, respectiv data de 15.11.2019 ~i se va termina 
la data de 15.03.2020. 
7.2. - Perioada de efectuare a prestatiilor este stabilita In conformitate cu prevederile ,,Normativului 
privind prevenirea ~i combaterea rnzapezlrii drumurilor jude~ene", aprobat prin HCJ nr. 83/31 martie 
2016. tn functie de conditiile meteo-rutiere, aceasta perioada poate fi modificata prin notificarea scrisa 
a Beneficiarului transmisa Prestatorului. 

8. Oocumentele contractului subsecvent 
8.1. - (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranta din acestea sunt: 
a} acordul-cadru nr. 80/14845 din data 31.10.2017 si anexele acestuia; 
b) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
c) caietul de sarcini si anexele acestuia; 
d} garantia de buna executie; 
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert {daca este cazul}; 
f) acordul de asociere (daca este cazul). legalizat; 
g} lista cu subcontractanti {daca este cazul); 
h) contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta {daca este cazul); 
i) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului 
subsecvent. 
j) alte anexe conform specificatiilor caietului de sarcini. 
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerli tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de 
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

9. Modalitati de plata ~i recuperare a creantelor 
9.1. - (1) Beneficiarul are obliga~ia de a efectua plata catre Prestator doar daca serviciile au fost deja 
confirmate, conform cerintelor contractului si caietului de sarcini. 

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat 
direct la sediul Consiliului Judetean Buzau - Registratura. 
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(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fa~a de prevederile legii ~i ale contractului 
subsecvent, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, dadi Beneficiarul sesizeaza 
Prestatorul despre neregulile constatate In interiorul termenului de plata . Un nou termen de plata va 
curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noli facturi prezentate de catre Prestator, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului subsecvent. 
9.2. - In vederea efectuarii platii prestatiilor se va proceda la verificarea, receptia si confirmarea 
serviciilor prestate In conformitate cu Regulamentul privind efectuarea receptiilor Jucrarilor ~i 

serviciilor de intretinere ~i reparatii curente la drumurile publice indicativ AND 514-2000. 
9.3 - Prestatiile efectuate se consemneaza in documentele primare completate de reprezentantii 
Prestatorului, astfel cum sunt ele prevazute in caietul de sarcini. 
9.4 - Realitatea datelor inscrise in documentele primare, de catre Prestator, se verifica de catre 
reprezentantii Beneficiarului. Deplasarea in teren a reprezentantilor Beneficiarului ~i Prestatorului 
pentru informare ~i verificare din punct de vedere cantitativ ~i calitativ a serviciilor prestate se face cu 
mijloace auto ale Prestatorului. 
9.5 - Serviciile prestate de Prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozi\ia Beneficiarului, 
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozilie scrisa 
a Beneficiarului, nu vor fi platite Prestatorului. 
9.6 - (1) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatii de 
servicii/lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 
9. 7. · Prioritizarea servicillor prestate ~i urmarirea executiei se fac de catre delegatul desemnat de 
Beneficiar. 
9.8. · Documentele primare necesare confirmarii serviciilor prestate sunt; 
a) buletine de incercare sau alte documente care sa ateste cantitatea de material antiderapant si 
valorile in procente ale materialelor componente; 
b) avize de insotire a marfii pentru transportul materialului antiderapant + bonuri de consum; 
c} foile de parcurs GPS pentru autovehicule; 
d) informarile zilnice pentru autovehicule ~i utilaje; 
e) masuratori servicii/lucrari executate; 
f) alte documente ce pot certifica serviciile/lucrarile (factura furnizor material antiderapant procurat 
sau analiza pret material antiderapant preparat). 
fn baza acestor documente acceptate ~i insu~ite de reprezentantii Beneficiarului se var intocmi 
situatiile de servicii/lucrari. 
9.9. - (1) Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
9.10. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Beneficiarului se constata absenta 
nejustificata din bazele de deszapezire a unor autoutllaje, pentru acestea nu se vor plati prestatille 
efectuate de la data ultimei interventii, pana la data controlului. 
9.11. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si conflrmarii de catre reprezentantii 
Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu- se in vedere 
prestatiile efectiv executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare evaluarii. 
9.12. - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a) pentru facturile emise $i communicate Beneficiarului pana la data de 14 ale lunii inclusiv, plata se 
face in intervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru facturile emise ~i comunlcate Beneficiarului incepand cu data de 15 a fiecarei !uni, plata se 
va face in intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 
9.13. - Prestatorul va emite factura numai dupa insu~irea de catre Beneficiar a situatiilor de 
servicii/lucrari aferente respectivei facturi. 
9.14 - {1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea Prestatorului, la valoarea serviciilor prestate 
conform contractului ~i in eel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie sa fie dovedite ca ata e 
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printr-o situatie de servicii/lucrari partiala, intocmita astfel incat sa asigure o rapida $i sigura verificare 
a !or. Din situatiile de servicii/lucrari partiale, Beneficiarul va putea face scazaminte pentru servicii 
facute Prestatorului ~i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele 
sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situatiile de servicii/lucrari partiale - decadale - se confirma in termen de eel mult 15 zile 
de la data inregistrarii la sediul Beneficiarului, daca nus-au ridicat obieqii cu privire la ele. 

(3) Platile paftiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea $i garantia de buna executie a Prestatorului; ele nu se considera, de catre Beneficiar, 
ca receptie a servicilor prestate. 

(4) Mijloacelor de mecanizare, aflate in bazele de deszapezire, si care nu sunt solicitate sa 
actioneze, ca urmare a conditiilor meteo-rutiere favorabile (temperaturi pozitive, lipsa poleiului, lipsa 
ninsorilor, etc), Ii se va confirma si plati doar un nu mar de 8 ore/zi - tarif de a$teptare. 

(5) Tarifele de actionare vor fi insotite obligatorlu de desfa$Uratorul de tarif ce va contine in 
mod distinct urmatoarele elemente: 
a) cheltuieli cu amortismentul; 
b) cheltuieli normate de intretinere; 
c) cheltuieli cu salarizarea; 
d) cheltuieli cu carburantul; 
e) cheltuieli cu lubrifiantii; 
f) cheltuieli cu anvelope; 
g) cheltuieli cu acumulatori. 

(6) Tarifele de a$teptare var acoperi numai manopera necesara deserventilor de maxim 8 

ore/zi. 
9.15. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea ultimei situatii de plata de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge$te din diferite motive, dar, in special, datorita unor 
eventuale lftigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

10. Obligatiile Prestatorului 
10.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in 
perloada/perioadele convenite $i in conformitate cu obligatiile asumate. 
10.2. - Prestatorul se obllga sa presteze serviciile la standardele $i/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract. Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului 
contractului subsecvent vor respecta prescriptiile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea 
sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normativele, nomendatoarele 
si reglementarile tehnice aplicabile. 
10.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In conformitate cu prevederile ,,Normativului 
privind prevenirea $1 combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin HCJ nr. 83/31 martie 
2016 $i ale caietului de sarcini, in conditiile calitative ~i cantitative prevazute in acestea, in limita 
necesitatilor solicitate de Beneficiar. 
10.4. - Prestatorul poarta raspunderea pentru modul in care l~i desfa$oara activitatea pe toata durata 
contractulu/, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviciilor sau pentru 
eventuale accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului. 
10.5. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror: 
i) reclamatii $1 actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~i 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei In care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Beneficiar. 
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10.6. - Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor din 
,,Normativ privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor publice" indicativ AND nr. 525 I 
2013, aprobat prin Ordinul nr.2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i 
Administratiei Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 din 1 iulie 2013. 
10.7. - Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii ~i inchiriate. 
10.8. - Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii ~i inchiriate, instruirea 
personalului, acordarea echipamentului ~i a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor 
de munca. 
10.9. - Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutll 
sau in mod abuzlv: 
a) confortul riveranilor; 
b) caile de acces, prin folosirea ~I ocuparea drumurilor ~i a cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane. 
10.10.-Prestatorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu 
nelndeplinirea In mod culpabil a obligatiilor prevazute la art.10.9, pentn,J care responsabilitatea revine 
prestatorului. 
10.11.- Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 ~i 14-17 din 
OG nr. 43/1997, republicata ~; modificata} in executarea contractului, prin aqiunea sau inactiunea sa, 
precum ~i pentru orice accidente, pagube, prejudlcii cauzate tertilor de starea necorespunzatoare a 
drumurilor si neasigurarea conditiilor de circulatie corespunzatoare, pe perioada de executie a 
contractului. 
10.12 - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare 
utilizate, cat ~i de c:alificarea personalului folosit pe durata contractului. 
10.13. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
10.14. - Termenul minim de interventie (respectlv durata de timp care se scurge de la momentul 
primirii solicitaril de interventie din partea Beneficiarului sau a oricarei alte persoane fizice sau juridice 
indreptatite a o solicita pana la momentul interventiei efectiva a Prestatorului in vederea efectuarii 
activitatilor de deszapezire combatere lunecus) este de 30 minute, urmand ca restabilirea completa a 
circulatiei pe tronsonul respectiv de drum sa se faca in eel mutt 24 ore pe un sens/48 ore pe ambele 
sensuri, functie de nivelul de interventie prezentat in caietul de sarcini special. 
10.15. - Pentru realizarea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul se obliga sa asigure ~i sa mentina 
constant numarul de haze de deszapezire ~i de utilaje, asumate prin oferta sa tehnica - anexa la 
prezentul contract. 
10.16. - Prestatorul va tine evidenta zilnidi, pe ore ~i sectoare de drum a interventiilor cu utilajele ~i 
echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozitia Beneficiarului 
zilnic, pentru ziua precedenta. 
10.17. - Prestatorul va desemna o persoana de contact, cu putere de decizie, responsabil cu prestarea 
serviciilor care va ~ine legatura permanent cu Beneficiarul, pentru informari, nominalizata in anexele 
solicitate la prezentarea ofertei, pe zone de responsabilitate. 

11. ObligalHle ~i drepturile beneficiarului 
11.1 - (1) Beneficiarul are obligatia de a aduce la cuno~tinta Prestatorului lnformarile ~i prognozele 
meteo primite de la ANMH, precum ~i protocoalele inchelate cu unitati utiliz~toare ale drumurilor 
publice (Ambulanta, Politia Rutiera, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 

(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica stadiul pregatirilor de iarna la fiecare baza de 
deszapezire urmand a se intocmi procese verbale de constatare a stadiului pregatirilor. 
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11.2 - (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul serviciilor, 
liber de orice sarcina, respectiv drumurile judetene ce fac obiectul prezentului contract. 

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum ~i eel al contoarelor sau al altor aparate de 
masurat se suporta de catre Prestator. 
11.3 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului intreaga documentatie necesara 
pentru prestarea serviciilor contractate. 
11.4 - Beneficiarul are obligatia de a coordona, controla, confirma ~i achita prestatiile efectuate fiind 
raspunzator numai pentru dispozitiile emise. 
11.5 - Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice: 
a) cu privire la furnizorii implicati in contractul subsecvent; 
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati pe 
nivelurl subsecvente ale lantului de subcontractare. 
11.6 - Beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului, iar acesta trebuie sa se conformeze, 
documentele justificative (facturi, bonuri, ordine de plata, contracte, etc.) privind preturile de achizitie 
a bunurilor/serviciilor utilizate In executia lucrarilor/prestarea serviciilor din contract. 

12. Sanetiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
12.1- (1) Pentru nee.xecutarea la termen, nee.xecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea In 
culpa raspunde fata de cealalta pa rte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului Contract 
~i legii, rn masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul 
fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta 
unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totala a Controctului situatia in care una dintre parti nu i~i indeplineste 
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 partlala a 
Contractului. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractului 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 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative side 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul 
Contractului, durata Contractului, e.xecutarea Contractului (indusiv subcontractarea), documentele 
Contractului, obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si 
securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de 
mediu, de personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul 
public aferente contractului subsecvent. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzel penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, 
prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, 
executarea garantiei de buna execu~ie f,i/ sau prin urmarire in conditiile legii. 

(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul 
sustinator va raspunde in solidar cu Prestatorul. 
12.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Prestatorul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 
% pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor prestate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei. 
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(2) Daca nu se poate stabili valoarea serviciilor prestate cu intarziere, Prestatorul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a Contractului subsecvent 
mentionata la art. 5 pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei. 
12.3. Pentru neplata cu rea-credinta la termen a facturilor, potrivlt art.6 din Contract, Beneficiarul 
datoreaza Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data 
scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la 
achitare. 
12.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, 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 Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili 
proportia neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Prestatorul 
datoreaza Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, 
indusiv, daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 

(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Prestatorul 
datoreaza Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea 
totala a Contractului, indusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul artfcol, Beneficiarul 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 deduce 
din valoarea Contractului. 

13. Garantia de buna executie a contractului subsecvent 
13.1- (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este in procent de 10 %, din valoarea 
fara TVA a contractului, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, pentru intreaga perioada de 
valabilitate a acestuia. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Beneficiarului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Prestatorului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este 
mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa despagubeasca 
Beneficiarul integral ~i intocmai. 
(4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Prestatorul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna e?<ecutie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) In cazul in care pe parcursul executarii contractului subsecvent se suplimenteaza valoarea 
acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare 
a contactului subsecvent, in conditiile ~i sub sanctiunile stabilite prin contract. 
13.2 - (1) De regula, garantia de buna execu\ie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, 
care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 36 alin. (3)-(S) din HG nr.395/2016. Dovada 
constituirii garantiei se depune la beneficia r in term en de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare 
a contractului subsecvent, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a contractului de catre Beneficiar. 
(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi par1iale. 
(3) Tn cazul prevazut la alin. (2}, Prestatorul are obl!gatia de a deschide un cont la dispozitia 
Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 
acestuia !?i de a comunica beneficiarului dovada deschiderii acestuia in termen de S zile lucratoare de 
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la intrarii in vigoare a contractului subsecvent, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a contractului de 
catre Beneficiar. 
(4) Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit 
alin. (2) ~i (3) nu trebuie sa fie mal mica de 0,5% din pre~ul contractului subsecvent, rara TVA. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de 
disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate $i cuvenite Prestatorului 
pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie In contractul subsecvent $i va 
ln$tilnta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum $i despre destinatia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului prevazut la alin. 
(3) pot fi dispuse plati atat de catre Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta unitatil 
Trezoreriei Statului, cat ~I de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Beneficiarului in 
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) $1 (3) este purtator de dobanda in favoarea 
Prestatorului. 
13.3 - Beneficiarul .are dreptul de a emite pretentii asupra garan\iei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul 
nu i~i indep/ine~te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 
garantiei de buna executle, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat ?i 
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si 
modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, 
Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
13.4. - Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna execu\ie in eel mult 14 zile de la 
data indepllnirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractui subsecvent, daca nu a ridicat 
pana la acea data pretentii asupra ei. 

14. lncepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent 
14.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de lntretinere curenta pe timp de 
iarna, care tac obiectul prezentului contract subsecvent, la data inscrisa de Beneficiar in Ordinul de 
lncepere a prestarii serviciilor, emis de acesta din urma. 
14.2. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a servlciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 
14.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul 
are obligatia de a notifica, In scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 
14.4. - In cazul in care prestatorul sufera intarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate Beneficiarului, care solicita achizitionarea unor servicii noi, similare celor prevazute in 
contractul initial, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i 
b) totalul cheltuielilor aferente, dadi este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
14.5 - {1) Serviciile prestate In baza contractului trebule finalizate in termenul stabilit, termen care 
se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) 1n cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau alte 
circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadel de prestare a serviciilor sau a 
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i var semna 
un act aditional. 
14.6 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
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14.7 - Tn afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
14.8. - Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denun1are unilaterala de catre Beneftciar In cazul in care prestatorul nu face dovada constituirii 
garaniiei de bun a executie in termenul ~i conditiile contractuale. 
f) fara a aduce atingere dispozi~iilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Beneficiarului de a solicita constatarea nulita,ii absolute a contractului subsecvent, in conformitate cu 
dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent in 
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

f.1) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publicej 

f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand In vedere o incalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta $i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunli Europene. 
14.9 Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, precum ~i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
14.10. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de catre una dintre 
parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
14.11. - {1) Prezentul contract subsecvent se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 
7 zile Prestat9rului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului ~i caietului de sarcini; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract subsecvent de 
servicii; 
c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicli beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, cuantumul si forma solicitate 
prin prezentul contract subsecvent sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi 
indeplineasca angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza in alte condilii decat cele prevazute la art. 16 al prezentului contract. 
14.12 - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se 
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modlficarile si completarile ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract 
subsecvent, sa notifice Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii 

prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie 
(comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunlcarea datelor de identificare ale 
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii). 
14.13. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent de servicii, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor 
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contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar ti contrara 
interesului public. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia 
in care repartizarea resurselor financiare a fost modificata. 

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contractul subsecvent indeplinita pana la data denuntarii 
uni late ra le a contract u I u i s u bsecvent. 

15. Amendamente 
15.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, cape durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prln act aditional. 
15.2. - Contractul subsecvent poate ti modificat, numai prin semnarea unul Act Aditional care sa 
reflecte modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Beneficiarului, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificari ale actului 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unel persoane juridice noi; 
b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile ~i obligatiile Prestatorului 
initial rezultate din contractul subsecvent sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 
titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inc:lusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt 
operator economic care indepline~te criteriile de callficare ~i seleqie stabilite initial, cu conditia ca 
aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului subsecvent ~i sa nu se 
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016, 
15.3. - Modificarile ce derlva din alte clauze de revizuire sl optiuni, modificarile nesubstantiale, precum 
si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin Act Aditional. 
15.4. - In cazul in care se aduc: modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte 
prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 
precum si ale Articoletor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
15.5 - Pa~ile 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 ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
15.6. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fest declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

16. Subcontract.anti 
16.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contrac:te cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul subsecvent cu 
Beneficiarul. 
16.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contrac:tele 
incheiate cu subcontractantii desemnati care sa contina obligatoriu eel putin urmatoarele elemente; 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatHlor noilor subcontractanti. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract subsecvent. 
16.3. - (1) Beneficiarul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, dac:a ace~tia solicita, pentru servicli prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legate aplicabile, 
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atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i-au exprimat 
optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii l~i vor exprima la momentul incheierii contractului subsecvent sau la momentul 
introducerii acestora in contractul subsecvent, dupa caz, op\iunea de a fi platiti direct de catre 

Beneficiar. Beneficiarul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Beneficiar, 
Prestator ~i subcontractant sau de Beneficiar ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, 
Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului subsecvent sau atunci cand se introduc noi 
subcontractanti, contractele incheiate lntre Prestator ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul subsecvent. 

17. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor 
17.1. - (1) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 

' echipamente tehnice (utilaje, instalatii etc.) side munca, procedeelortehnologice utilizate, sau de catre 
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Prestator (subcontractanti) 
sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederilr Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, completate si modificate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa 
aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata de Prestator, subcontractanti sau lucratori independenti, care desfasoara 
activitati pentru Prestator, acesta va comunica accidentul de munca, evenimentul sau incidentul 
periculos, conform prevederilor legale, la lnspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs. 
Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
(3) Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele prod use propriilor lucratori. 
17.2. - Prestatorul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona 
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea 
criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. Serviciile de intretinere 
curenta pe timp de iarna se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Prestatorului si al 
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, 
functie de tipul serviciilor side tehnologiile de lucru aplicate. 
17.3. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Prestatorul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

18. Cesrunea 
18.1. - {1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract subsecvent, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial. 

(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contractul subsecvent. 

19. Forta majora si cazul fortuit 

19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
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19.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
19.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
19.4. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
19.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa 
notifice celeilalte parti lncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 
pretinde celeilalte daune-interese. 
19. 7. - Daca, potrivit legil, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, 
el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

20. Solutionarea litigiilor 
20.1. - Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului subsecvent. 
20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

21. Umba care guverneaza contractul subsecvent 
21.1 - Limba care guverneaza contractul subsecvent este limba romana. 

22. Comunlcari 
22.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract subsecvent, 
trebuie sa fie transmisa In scris. 
{2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat sl in momentul primirii. 
22.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

23. Legea aplicabila contractului subsecvent 
23.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. Dispozitii finale. 
24.1. - Semnand acest contract subsecvent, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la 
intelegerea oricarei prevederi din contractul subsecvent. 
24.2. - Prin semnarea contractului subsecvent, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin 
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului subsecvent, prevaleaza fata de orice 
intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si 
faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care 
sa nu fi fost reflectate in contract. 
24.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract subsecvent este sau devine nelegala, 
fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si 
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitii!e legale 
aplicabile. 
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24.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii 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, in special ale art. 12-15 din lege, 
si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile 
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii 
legale, intelegand ca nicio clauza a contractului subsecvent nu este abuziva prin prisma dispozitiilor 
legale enuntate. 
24.5. - Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea 
vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent. 
Prestatorul, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul contractului 
subsecvent si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. 

Prezentul Contract subsecvent a fost lncheiat in data de 12. ti . 261~ , in 2 exemplare originale, 
dintre care unul pentru Beneficiar ~i unul pentru Prestator, contractut subsecvent avand un numar de 
14 pagini. 

--BENEFICIAR \ \ 1 -~\ 
CONSIUUL JUDETEAN BUZALJ J \ ~~ 

Direct r executiv, 
Liviu Mihail Cl 

.. \ );:., 
J·'j 

Dlrectia Jurldica ~i Administratie Pub ·ca Locala, 
Director executiv, 
Mir 

Directia Admini rare Patrimoniu ~i lnvestitii, 
Director Executiv 

Petre lulian 
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PRESTATOR 
SC MECAN CONSTRUCT SA 

Director general 

Conti~ Cri~.!iart 
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Anexa contract subsecvent, ...... ... ..................... pentru lucr&i de 1ntretinere pe timp de iama 2019-2020 

ZONASETU 

Ind Denumire actMtate 

101 INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE 
IARNA 

101.1 
Combatere polei si deszapezire manuala 
TRA01A Transport mat.antiderapant in gramezi 
'fara material) 

Dl13Dl Combatere polei cu mat.antiderapant,cu 
raspandire manuala din deposit prin lopatare 
MATERIAL ANTIDERAPANT 
DBOIAICuratirea mecruuca a partii carosabile 
de mat.antideraparit 

DESZAPEZIRE MANUALA 
1.u111\.o.1~urattrea manua1a a zapezn untnl)ata cu 
lapa,grosimea stratului 26-35 cm 
DI17K1Curatirea manuala a zapezii 
inghetate,grosimea stratului 26-35 cm 

SIGURANTA CIRCULATIEI 

DF19A1Montarea indicatoarelor rutiere pe un 
stilp gata plantat 
Dl19G1Autovehicul special pentru reparatii si 
intretinerea dnunurilor 
DF21A1Demontarea indicatoarelor 

PATRULARE INFORMARE 

Dl19G1Autovehicol special pentru repararii si 
intretinerea drumurilor pt.patrulare 
Regie auto special 

DESZAPEZIRE CU UTILAJE 

D 118Gl Utilaj pentru curatire mecanica a zapezii 
autoweder 
Regie Autogreder 
Dl18LlUtilaje pt. curatirea mecanfca a 
zapezii-Incarcator frontal pe pnenri 
Regie lncarcator 

DI18T1Utilaje pentru curatirea mecanica a 
zapezii-ATB cu RSP+lama 
Re2ie ATB cu RSP+lama 
DIJ981-asUtllaj multifunctional cu tractiune 
fntegrala 
Regie utilaj multifunctional cu tractiune 
integrala 

TOTAL 
Cheleuieli fndirecte 
Profit 
TOTALfara TVA 

........ 

Consiliul Ju<letean Buzau 
Presedinte, 

II: I. • ,. "' •A - a A 

Dire . . .. si lnvestitii 

UM 

to 

to 

to 
mp 

JOOmp 

IOOmp 

buc 

ore 

buc 

ore 

ore 

ore 

ore 
ore 

ore 
ore 

ore 

ore 

ore 

!0% 

\ ?\ 

·' " 

',I 

I 
.' 

·I 
.I 

/ 

Valoare 2019-1020 
Lei/UM 

Cant max Val 

100.00 1,058.00 
10.58 

100.00 10,503.00 

105.03 
102.09 3,000.00 306,270.00 

45,000.00 1,350.00 
0.03 

100.00 6,177.00 
61.77 

100.00 7,822.00 
78.22 

35.00 613.20 
17.52 

30.00 2,736.60 
91.22 
3.73 35.00 130.55 

710.00 65,678.40 
91.22 
25.94 240.00 6,225.60 

256.00 40,145.92 
156.82 
25.94 704.00 18,261.76 

256.00 38,471.68 
150.28 
25.94 704.00 18,261.76 

768.00 108,188.16 

140.87 
43.92 2,112.00 92,759.04 

256.00 36,062.72 
140.87 

704.00 30,919.68 
43.92 

791,635.07 

79 163.51 
78,371.87 

949.170.45 

Prestator, 
SC MECAN CONSTRUCT SA 



Contract de achizitie publica de s~rvicH 
nr. 5d- I I~ . // .2019 

1. Preambul: 
Tn temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ~i ale H.G. nr. 

395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, s-a incheiat 
prezentul contract lntre: 

Unitatea Administrativ Teritoriala - JUDETUL BUzAU, cu sediul In Municipiul 
Buzau, 8-dul N. Balcescu nr.48 telefon/fax 0238.725507, avand cod fiscal 
3662495, cont trezorerie (Trezoreria Buzau} reprezentat 
prin Pre§edinte Petre Emano1 , in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte 
~i 

CRISTIM PRODCOM SRL cu sediul in Strada: Constantin Brancoveanu, nr. 35, Judet: 
Buzau, Localitate: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Tara: Romania, telefon +40 
745815195, fax , 1nregistrata In Registrul Comertului cu nr. J10/681/2002, 
Cod Unic de inregistrare Fiscala 15032698, cont------------
deschis la Trezoreria , reprezentata legal prin Sandu Cristine! Dragnea, 
functia Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte. 

2. Definitii: 
2.1. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract; 
c) caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Beneficiar, care 
include specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Prestator; 
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate ti prevazut si nici 
impiedicat de catre eel care _ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 
e) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care repr'ezinta 
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Conslliul Judetean Buzau, in calitate de 
"Beneficiar" ~i ofertantul in calitate de "Prestator" si toate anexele sale. In prezentul contract, 
prin notiunea de "contract" se intelege "contract". 
f) data de incepere a prestarii serviciilor - data comunicata de Beneficiar in ordinul de 
incepere; 
g) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza 
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in 
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 
h) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la 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, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este 
considerat forta majora un evenlment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
i} locul de prestare al serviciilor - reteaua de drumuri judetene Buzau - zona Buzau Nord; 
j) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara; 
k) ordin de rncepere a prestarii serviciilor - dispozitia scrlsa emisa de Beneficiar, transmisa 
Prestatorului, care trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, 



respectiv intrarea utilajelor si autoutilajelor in Bazele de deszapezire si in Punctele de sprijin, 
precum si eventualele dislocari dispuse ca urmare a necesitatilor intervenite; 
I) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platlbila de catre una din 
partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de 
servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de 
parti; 
m) personalul - inseamna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre 
subcontractanti si responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 
n) pretul contractulul - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contractul; 
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri 
cuprinse in anexele la prezentul contract si care au legatura cu indeplinirea obiectului 
prezentului contract; 
p) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, 
stabilite de autoritatea contractanta; 
q) punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 
r) reziHerea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost 
facute anterior rezilierii; 
s) servicii si lucrari - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt 
prevazute In caietul de sarcini ~i In prezentul contract; 
t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul 
de sarcini si in propunerea tehnica sau care var intra in vigoare pe durata contractului; 
aa) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridica careia Prestatorul ii 
subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu legea; 
bb) tarif - prestatiile utilajelor inchiriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele tarife, conform 
caietulul de sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic); 
cc) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular var 
include forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

4. Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "Tntretinere curenta a drumurilor ~i podurilor 
judetene pe timp de iarna, prevenirea ~i combaterea poleiului ~i a Tnzapezirii", cod CPV: 
90620000-9 - servicii de deszapezire, ln perioada 15.11.2019 - 15.03.2020, In conditiile 
calitative ~i cantitatlve, precum ~i in perioada convenita, Tn conformitate cu prevederile 
normativelor in vigoare, a reglementarilor aplicabile, astfel cum sunt prevazute in Caietul de 
sarcini, in condi1iile calitative ~i cantitative prevazute in acestea, ~;in prezentul contract, in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

5. Pretul contractului 
5.1. Pentru p~estarea serviciilor de "Tntretinere curenta a drumurilor ~i podurilor judetene pe 
timp de iarna, prevenirea l?i combaterea poleiului ~i a inzapezirii", zona Buzau Nord, cod CPV: 
90620000-9 - servicii de deszapezire, in perioada 15.11.2019 - 15.03.2020, din judetul 
Buzau pentru iarna 2019-2020, Prestatorul va practica preturile/tarifele prevazute in oferta 
financiara propusa la licitalie. 
5.2. Pretul contractului, platibil Prestatorului de catre Beneficiar este de maxim 1.362. 735,84 
lei, la care se va adauga T.V.A., conform legisla1iei in vigoare. 

2 



6. Durata contractului 
6.1. Prezentul contract intra in vlgoare la data semnarii ~i Tnregistrarii la Beneficiar ~i i~i 
pastreaza valabilitatea pana la data de 15.03.2020. 

7. Prestarea serviciilor 
7 .1. - Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe la data primirii 
ordinului de incepere a prestaril serviciilor din partea Beneficiarului, respectiv la data de 
15.11.2019 ~i se va termina la data de 15.03.2020. 
7.2. - Perioada de efectuare a prestatiilor este stabilita in conformitate cu prevederile 
,,Normativului privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin 
H. C. J. nr. 83/31. 03.2016. 1 n fu nctie de cond iti ile meteo-rutiere, aceasta pe rioada poate fi 
modificata prin notificarea scrisa a Beneficiarului transmisa Prestatorului. 

8. Modaliti!i de plata 'i recuperare a creanielor 
8.1. - (1) Beneficiarul are obligatia de a efectua pfata catre Prestator doar daca serviciile 
au fost deja confirmate, conform cerintelor contractului si caietului de sarcini. 

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin 
delegat direct la sediul Consiliului Judetean Buzau - Registratura. 

(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale 
contractului, a facturi/or spre decontare, face sa nu curga termenul de plate, daca Beneficiarul 
sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou 
termen de plata va curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate 
de catre Prestator, completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
8.2. - Tn vederea efectuarii platii presta~iilor se va proceda la verificarea, receptia ~i 
confirmarea serviciilor prestate in conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru proiecte 
de infrastructura de interes national ~i investilii straine ~i al ministrului dezvoltarii regionale f?i 
administratiei publice nr. 289/2170/2013pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind prevenirea ?i combaterea 1nzapezirii drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, 
publicat in Monitorul Oficial nr. 395/01.07 .2013. 
8.3 - Prestatiile efectuate se consemneaza in documentele primare completate de 
reprezentantii Prestatorului, astfel cum sunt ele prevazute in caietul de sarcini. 
8.4 - Realitatea datelor 1nscrise in documentele primare, de catre Prestator, se verifica de 
catre reprezentantii Beneficiarului. Deplasarea in teren a reprezentan\ilor Beneficiarului ~i 
Prestatorului pentru informare ~i verificare din punct de vedere cantitativ ~i calitativ a 
serviciilor prestate se face cu mijloace auto ale Prestatorului. 
8.5 - Serviciile prestate de Prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozitia 
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest 
sens o dispozitie scrisa a Beneficiarului, nu vor fi platite Prestatorului. 
8.6 - (1) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in 
situatii de servicii/lucrari, plata sau facturi !?i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, 
calculate in mod eronat. 
8.7. - Prioritizarea serviciilqr prestate !?i urmarirea executiei se tac de catre delegatul 
desemnat de Beneficiar. 
8.8. - Documentele primare necesare confirmarii serviciilor prestate sunt: 
a) buletine de incercare sau alte documente care sa ateste cantitatea de material 
antiderapant si valorile in procente ale materialelor componente; 
b) avize de Tnsotire a marfii pentru transportul materialului antiderapant + bonuri de consurn; 
c) foile de parcurs GPS pentru autovehicule; 
d) informarile zifnice pentru autovehicule ~i utilaje; 
e) masuratori servicii/lucrari executate; 
f) alte documente ce pot certifica serviciile/lucrarile (factura furnizor material antiderapant 
procurat sau analiza pret material antiderapant preparat). 
Tn baza acestor documente acceptate ~i insu!?ite de reprezentan1ii Beneficiarului se vor 
intocmi situatiile de servicii/lucrari. 
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8.9. - (1) Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
8.10. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Beneficiarului se constata 
absenta nejustificata din bazele de deszapezire a unor autoutilaje, pentru acestea nu se vor 
plati prestatiile efectuate de la data ultimei interventii, pana la data controlului. 
8.11. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si confirmarii de catre reprezentantii 
Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu- se 
in vedere prestatiile efectiv executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare evaluarii. 
8.12. - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile 
de la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a) pentru facturile emise ~i communicate Beneficiarului pana la data de 14 ale lunii inclusiv, 
plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru facturile emise ~i comunicate Beneficiarului incepand cu data de 15 a fiecarei luni, 
plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 
8.13. - Prestatorul va emite factura numai dupa insu~irea de catre Beneficiar a situatiilor de 
servicii/lucrari aferente respectivei facturi. 
8.14 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea Prestatorului, la valoarea serviciilor 
prestate conform contractului ~i in eel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie sa fie 
dovedite ca atare printr-o situatie de servicii/lucrari partiala, intocmita astfel incat sa asigure 
o rapida ~i sigura verificare a lor. Din situa\iile de servicii/lucrari partiale, Beneficiarul va putea 
face scazaminte pentru servicii facute Prestatorului §i convenite cu acesta. Alte scazaminte 
nu se pot face dec~t in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor 
prevederi legale. 

(2) Situatiile de servicii/lucrari partiale - decadale - se confirma in termen de eel mult 
15 zile de la data inregistrarii la sediul Beneficiarului, daca nu s-au ridicat obiec\ii cu privire 
la ele. 

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea §i garantia de buna executie a Prestatorului; ele nu se considera, de catre 
Beneficiar, ca receptie a servicilor prestate. 

(4) Mijloacelor de mecanizare, aflate in bazele de deszapezire, si care nu sunt 
solicitate sa actioneze, ca urmare a conditiilor meteo-rutiere favorabile (temperaturi pozitive, 
lipsa poleiului , lipsa ninsorilor, etc), Ii se va confirma si plati doar un numar de 8 ore/zi - tarif 
de a~teptare. 

(5) Tarifele de actionare vor fi insotite obligatoriu de desfa~uratorul de tarif ce va 
contine in mod distinct urmatoarele elemente: 
a) cheltuieli cu amortismentul; 
b) cheltuieli normate de fntretinere; 
c) cheltuieli cu salarizarea; 
d) cheltuieli cu carburantul; 
e) cheltuieli cu lubrifiantii; 
f) cheltuieli cu anvelope; 
g) cheltuieli cu acumulatori. 

(6) Tarifele de a~teptare vor acoperi numai manopera necesara deserventilor de 
maxim 8 ore/zi. 
8.15. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea ultimei situatii de 
plata de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt in litigiu va ti platita 
imediat. 

9. Aplicabilitate 
9.1 . Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele paf1i, sub 
rezerva constituirii garanliei de buna executie in conformitate cu prevederile prezentului 
contract. 
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10. Documentele contractului 
9.1. Documentele contractului care fac parte integranta din acestea sunt: 
a) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
b) caietul de sarcini si anexele acestuia; 
c) garantia de buna executie; 
d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 
e) acordul de asociere (daca este cazul), legalizat; 
f) lista cu subcontractanti ( daca este cazul); 
g) contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este 
cazul); 
h) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului. 
i) alte anexe conform specificatiilor caietului de sarcini. 
9.2. Yn cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

10. Standarde 
10.1. Servicille prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 
prescriptiile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica ~i vor ti in 
conforrnitate cu cerintele din Caietul de sarcini ~i cu normativele, nomenclatoarele ~i 
reglementarile tehnice aplicabile. 
10.2. Contractul se va incheia in baza reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea ~i 
combaterea inzapezirii drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 395/01.07.2013. 

11. Obligatiile Prestatorului 
11.1 . - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care tac obiectul prezentul contract 1n 
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate. 
11.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele !?i/sau performantele 
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract. Serviciile prestate de Prestator pentru 
indeplinirea obiectului contractului vor respecta prescriptiile tehnice prezentate de catre 
Prestator in propunerea sa tehnica si vor ti in conforrnitate cu cerintele din Caietul de sarcini 
si cu normativele, nomenclatoarele si reglementarile tehnice aplicabile. 
11.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile 
,,Normativului privind prevenirea !?i combaterea inzapezirli drumurilor judetene", aprobat prin 
HCJ nr. 83/31.03.2016 §i ale caietului de sarcini, in conditiile calitative ~i cantitative prevazute 
in acestea, in limita necesitatilor solicitate de Beneficiar. 
11.4. - Prestatorul poarta raspunderea pentru modul in care i~i desfa§oara activitatea pe 
toata durata contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a 
serviciilor sau pentru eventuale accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului. 
11.5. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror: 
i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~i 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini lntocmit de catre 
Beneficiar. 
11.6. - Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de Tndeplinire a contractului, pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor 
din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes na1ional ~i investi1ii 
straine ~i al ministrului dezvoltarii regionale ~i administratiei publice nr. 289/2170/2013 pentru 
aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea ~i combaterea lnzapezirii 
drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 395/01.07 .2013. 
11. 7. - Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii ~i 7nchiriate. 
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11.8. - Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii §i fnchiriate, 
instruirea personalului, acordarea echipamentului §ii a alimentatiei de protectia muncii, 
fnregistrarea accidentelor de munca. 
11.9. - Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu 
stanjeni inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor l?i a cailor publice sau private care 
deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane. 
11.10.-Prestatorul va despagubi Beneficiarul lmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura 
cu nelndeplinirea in mod culpabil a obligatiilor prevazute la art.10.9, pentru care 
responsabilitatea revine prestatorului. 
11.11.- Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 ~i 14-
17 din OG nr. 43/1997, republicata §i modificata) In executarea contractului, prin actiunea 
sau inactiunea sa, precum ~i pentru orice accidente, pagube, prejudicii cauzate tertilor de 
starea necorespunzatoare a drumurilor si neasigurarea conditiilor de circulatie 
corespunzatoare, pe perioada de executie a contractului. 
11.12 - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de 
prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe durata contractului. 
11.13. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
11.14. - Termenul minim de interventie (respectiv durata de timp care se scurge de la 
momentul primirii solicitarii de interventie din partea Beneficiarului sau a oricarei alte 
persoane fizice sau juridice indreptatite a o solicita pana la momentul interventiei efectiva a 
Prestatorului in vederea efectuarii activitatilor de deszapezire combatere lunecus) este de 30 
minute, urmand ca restabilirea completa a circulatiei pe tronsonul respectiv de drum sa se 
faca Tn eel mult 24 ore pe un sens/48 ore pe ambele sensuri, functie de nivelul de interventie 
prezentat in caietul de sarcini special. 
11.15. - Pentru realizarea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul se obliga sa asigure ~i sa 
mentina constant numarul de baze de deszapezire §i de utilaje, asumate prin oferta sa 
tehnica - anexa la prezentul contract. 
11.16. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore §i sectoare de drum a interventiilor cu 
utilajele ~i echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozitia 
Beneficiarului zilnic, pentru ziua precedenta. 
11.17. - Prestatorul va desemna o persoana de contact, cu putere de decizie, responsabil cu 
prestarea serviciilor care va tine legatura permanent cu Beneficiarul, pentru informari, 
nominalizata In anexele solicitate la prezentarea ofertei, pe zone de responsabilitate. 

12. Obligatiile 'i drepturile beneficiarului 
12.1 - (1) Beneficiarul are obligatia de a aduce la cuno§tinta Prestatorului informarile 9i 
prognozele meteo primite de la ANMH, precum ~i protocoalele incheiate cu unitati utilizatoare 
ale drumurilor publice (Ambulanta, Politia Rutiera, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 

(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica stadiul pregatirilor de iarna la fiecare baza de 
deszapezire urmand a se intocmi procese verbale de constatare a stadiului pregatiri/or. 
12.2 - (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul 
serviciilor, liber de orice sarcina, respectiv drumurile judetene ce tac obiectul prezentului 
contract. 

(2) Costurile pentru consumul de utilitai; precum ~i eel al contoarelor sau al altor 
aparate de masurat se suporta de catre Prestator. 
12.3 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului lntreaga documentatie 
necesara pentru prestarea serviciilor contractate. 
12.4 - Beneficiarul are obligatia de a coordona, controla, confirma ~i achita presta!iile 
efectuate fiind raspunzator numai pentru dispozitiile emise. 
12.5 - Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizi\iile publice: 
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a) cu privire la furnizorii implicati Tn contractul; 
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati 
pe niveluri ale lantului de subcontractare. 
12.6 - Beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului, iar acesta trebuie sa se 
conformeze, documentele justificative (facturi, bonuri, ordine de plata, contracte, etc.) privind 
preturile de achizitie a bunurilor/serviciilor utilizate in executia lucrarilor/prestarea serviciilor 
din contract. 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor 
13.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care 
ii revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciu/ produs, potrivit 
clauzelor prezentului Contract ~i legii, in masura In care paflile nu au convenit altfel. Debitorul 
este prezumat in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor sale, daca nu probeaza existenla unei cauze care sa ii exonereze de raspundere 
juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare fotala a Contractului situatia in care una dintre pafti nu i~i 
indeplineste 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 considera executare necorespunzatoare a Contractului 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 indepfiniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in 
conditiile calitative si de conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul 
Contractului, durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), 
documentele Contractului, obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, 
sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile si standardele 
tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte 
clauze care protejeaza interesul public aferente contractului. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea 
Beneficiarului, prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau 
compensatorii, executarea garan\iei de buna executie ~i/ sau prin urmarire in conditiile legii. 

(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, 
tertul sustinator va raspunde in solidar cu Prestatorul. 
13.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii 
revin, Prestatorul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in 
cuantum de 0, 1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor 
prestate cu intarziere, pana la indeplinirea obligatiei. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea serviciilor prestate cu intarziere, Prestatorul 
datoreaza Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0, 1 % din valoarea totala a Contractului 
mentionata la art. 5 pentru fiecare zi de intarziere pana la lndeplinirea obligatiei. 
13.3. Pentru neplata cu rea-credinta la termen a facturilor, potrivit art.6 din Contract, 
Beneficiarul datoreaza Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare 
zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, 1 % din valoarea facturii 
neonorate in termen, pana la achitare. 
13.4. - ( 1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul 
are obligatia de a plati Beneficiarului, 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 Lucrarilor neexecutate. Daca nu 
se poate stabili proportia neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar 
necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 
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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 Beneficiarului , 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, Beneficiarul 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 deduce din valoarea Contractului. 

14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1- (1) Cuantumul garantlei de buna executie a contractului este in procent de 10 %, din 
valoarea fara TVA a contractului , conform prevederilor art. 39 din HG 39512016, pentru 
intreaga perioada de valabilitate a acestuia. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii 
Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) . Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 
Beneficiar in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive 
imputabile Prestatorului ori in alte situatli prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs 
Beneficiarului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este 
obligat sa despagubeasca Beneficiarul integral ~i intocmai. 
( 4) Beneficiarul se oblige sa elibereze garantia pentru participare numai du pa ce 
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) 
de la prezentul articol. 
(5) Tn cazul In care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea 
acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu 
noua valoare a contactului, in conditiile !?i sub sanctiunile stabilite prin contract. 
14.2 - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr
un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari, care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 36 alin. (3)-(5) din HG 
nr.395/2016. Dovada constituirii garantiei se depune la beneficiar in termen de 5 zile 
lucratoare de la data intrarii 1n vigoare a contractului, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a 
contractului de catre Beneficiar. 
(2) Daca par1ile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi pa'1iale. 
(3) Tn cazul prevazut la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la 
dispozitia Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
in adminlstrarea acestuia ~i de a comunica beneficiarului dovada deschiderii acestuia In 
termen de 5 zile lucratoare de la intrarii in vigoare a contractului, sub sanctiunea denuntarii 
unilaterale a contractului de catre Beneficiar. 
(4) Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis 
potrivit alin. (2) ~i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de 
disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite 
Prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul 
~i va Tn~tiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum ~i despre destina\ia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului prevazut 
la alin. (3) pot fi dispuse plati atat de catre Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se 
prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat !?i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa 
a Beneficiarului in favoarea careia este constituita garantia de buna execu\ie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) este purtator de dobanda in favoarea 
Prestatorului. 
14.3 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execu\ie, 
oricand pe parcursul lndeplinirii contractului, In limita prejudiciului creat, in cazul in care 
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Prestatorul nu T9i Tndepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica 
pretentia atat Prestatorului , cat §i emitentului instrumentului de garantare, preciz~nd 
obligatiile care nu au fost respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia 
executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregii 
garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
14.4. - Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in eel mult 14 
zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul , dacfl nu 
a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

15. lncepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului 
15.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de intretinere curenta pe 
timp de iarna, care fac obiectul prezentului contract, la data inscrisa de Beneficiar in Ordinul 
de lncepere a prestarii serviciilor, emis de acesta din urma. 
15.2. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 
15.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai 
imputemici\i pentru acest scop. 
15.4. - Tn cazul in care prestatorul sufera tntarzieri §i/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate In exclusivitate Beneficiarului , care solicita achizi~onarea unor servicii noi, similare 
celor prevazute in contractul initial, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
15.5 - (1) Serviciile prestate In baza contractului trebuie finalizate in termenul stabilit, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) Tn cazul in care orice motive de Tntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 
contractului de catre prestator, lndrepta\esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci par\ile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 
15.6 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, In timp util, Beneficiarul. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
15. 7 - Tn afara cazului In care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita 
penalitati prestatorului. 
15.8. - Prezentul contract lnceteaza in condiliile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
co ntracta nte; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Beneficiar In cazul in care prestatorul nu face dovada 
constituirii garantiei de buna executie In termenul ~i conditiile contractuale. 
f) fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau 
dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in 
conformitate cu dispozi\jile dreptului comun , Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

f.1) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice; 
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f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand i n vedere o 
incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legisla\ia europeana relevanta ~i care a fost 
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
15.9 Prezentul contract Tnceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, precum ~i 
prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) !?i (2) !?i 
art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Leg ea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice. 
15 .10. - Ne res pecta rea ob ligati ilor asumate prin prezentu I contract de catre u na di ntre parti, 
in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata 
de daune-interese. 
15.11 . - (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 7 
zile Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului l?i caietului de sarcini; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impied ica executarea prezentului contract de 
servicii; 
c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau 
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, cuantumul si forma 
solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa 
isi indeplineasca angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza in alte conditii decclt cele prevazute la art. 16 al prezentului 
contract. 
15.12 - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modlficarile si completarile ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului 
contract, sa notifice Benefrciarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii 
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta 
situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de 
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a 
societatii). 
15.13. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au 
putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar ft contrara interesului 
public. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract ~i In situatia Tn 
care repartizarea resurselor financiare a fost modificata. 

(3) in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din contractul 1ndeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 

16. Amendamente 
16.1 . - Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata lndeplinirii contractului, de 
a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
16.2. - Contractul poate fr modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa reflecte 
modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Beneficiarului, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificari ale 
actului constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) Prestatorul este lnlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile ~i obligatiile 
Prestatorului initial rezultate din contractul sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune 
sau divizare, de catre un alt operator economic care lndepline§te criteriile de calificare ~i 
selectie stabilite initial, cu condi\ia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari 
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substantiale ale contractului ~i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor 
de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 
16.3. - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modifrcarile nesubstantiale, 
precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin Act 
Aditional. 
16.4. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, 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. 
16.5 - 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 ~i care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
16.6. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz 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. 

17. Subcontractanti. Terti 
17 .1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul. 
17.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati care sa contina obligatoriu eel putin urmatoarele 
elemente; 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
(2) Lista subcontractantilor deserr.mati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
17.3. - (1) Beneficiarul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract 
lndeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii 
prestate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate 
cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca 
subcontractantii propu§i §i-au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului sau la momentul 
introducerii acestora in contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar. 
Beneficiarul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci c~nd 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 paf1i, respectiv 
Beneficiar, Prestator §i subcontractant sau de Beneficiar §i subcontractant atunci cand, In 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului sau atunci cand se introduc noi 
subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~i subcontractant/subcontractanti 
nominalizati in oferta sau declaratj ulterior, astfel incat activita\ile ce revin acestora, precum 
~i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul. 
17.4. -(1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
sustinator, acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la 
data la care constata acest fapt. 
(2) In cazul in care Prestatorul nu notiftca Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina 
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a 
stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul 
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract 
pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la 
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indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 
sustinere. 
(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a 
obligatiilor contractuale prin lmplicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru 
care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, 
tertul sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere 
scrisa prin care acestea convin, fara a fi !imitative, urmatoarele: 

tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face 
obiectul Angajamentului term de sustinere si 

prevederile contractului incheiat intre Prestator si Beneficiar vor deveni aplicabile 
tertului sustinator. 
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 10 de zile de la data 
semnarii Actului Aditional la Contract sau a intelegerii scrise si de a prelua si a duce la 
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferrn de 
sustinere. 
17.5. - Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajarnentul ferm 
de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare 
a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma 
avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator, lnclusiv printr-o cesiune a 
drepturilor prestatorului catre beneficiar, cu titlu de garantie. 

18. Masuri privind securitatea 'i sanatatea in munci. Misuri privind apararea 
impotriva incendiilor 
18.1. - ( 1 ) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse 
de echipamente tehnice (utilaje, instalatii etc.) side munca, procedeelor tehnologice utilizate, 
sau de catre . lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru 
Prestator (subcontractanti) sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederilr Legii 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, completate si modificate prin H.G. nr. 
955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata de Prestator, subcontractanti sau lucratori independenti, care 
desfasoara activitati pentru Prestator, acesta va comunica accidentul de munca, evenimentul 
sau incidentul periculos, conform prevederilor legale, la lnspectoratul Teritorial de Munca pe 
raza caruia s-a produs. Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
18.2. - Prestatorul si subcontractantli lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a 
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu 
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. 
Serviciile de intretinere curenta pe timp de iama se vor executa cu respectarea intocmai de 
catre personalul Prestatorului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in 
munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul serviclilor si de tehnologiile de lucru 
aplicate. 
18.3. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Prestatorul este singurul responsabil de 
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea 
impotriva incendiilor. 



19. Cesiunea 
19.1 . - (1) In prezentul contract este pennisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate si asumate initial. 
(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contractul. 

20. Fo$ majora 'i cazul fortuit 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este 
inlaturata atunci cand prejudiciut este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
20.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
20.4. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 
in vederea limitarii consecintelor. 
20.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului oontract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
20. 7. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un 
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

21. Solutionarea litigiilor 
21.1. - Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 
23.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon , telegrama, telex, fax 
sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

24. Legea aplicabila contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de 
punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te 

prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), partile 
asumandu-J?i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 
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25. Dispozifii finale 
25.1 . - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la 
intelegerea oricarei prevederi din contractul. 
25.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin 
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice 
Tntelegeri, Tnscrisuri sau negocieri care au avut loc lntre p~rti inainte de semnarea acestuia, 
precum ~i faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si 
intelegerea dintre Parti care sa nu ti fost reflectate in contract. 
25.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, 
fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane 
valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu 
dispozitiile legate aplicabile. 
25.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii 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, in special 
ale art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda leg ala remuneratorie si 
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar
fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de 
buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a 
contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 
25.5. - Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, 
acestea vor raspunde solidar de lndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
Prestatorul, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul 
contractului si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi data de h f I ?Ol.5 , la sediul autorita\ii 
contractante, in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. 

BENEFICIAR, 
Unitatea Administrativ Teritoriala 
~ .... JUDETUL BUzAU 

fl'~~~~~e Consiliului Judetean Buzau, 

ff :~c~~ "Rhrre Eman i Gu 

~ ') ~\ 
~., ~~-:; j Ql'r:e9tia Economica, 
{c/tJ ::_: ~ J>ifector executiv 
~~_.1v1 -~Liviu Mih 
~=-

VIZAT, 
Directia Juridica §i Administratie Publica Locala, 

Director Executiv, 
Mire/a OP : .! 

Direc\ia pentru Administrarea Patrimoniului 'i lnvestitii, 

CONSllWL JUDETE 
·v1zAT ~Ef('rRU CONTROL F.A 

PREVENTIV PROPR 
Nr. sigiiiu ; 41 5 NOV, 2019 
Date .. ................................. . 

Director executiv 
In . lultan PETRE 

PREST ATOR, 
CRISTIM PRODCOM SRL. 

reprezentata legal prin Administrator 
Sandu Cristinel Dragnea 
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1.Preambul 
in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract 
de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
B-dul N. Balcescu nr.48, telefon/fax 0238.414112 / 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte Petre 
Emanoil Neagu, in calitate de Achizitor, pe de o parte 
~j 

SC PLANEXE DESIGN SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Liviu Rebreanu, nr. 46-58, Tronsonul III, sc. 
E,etaj 7, ap. 79, Sector 3, telefon/fax 0721.283.920/0723.234.224/fax 0372.250.680, inregistrata 
in Registrul Comertului sub nr. J40/12847/2015, Cod Unic de Inregistrare 35147048, cont 

deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata legal prin di. Alexandru 
Antonescu, functia administrator, In calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definitii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfeJ: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~l prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul paf1ilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectlv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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 obliga~iilor uneia din parti; 
f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fl lnterpretate prin raportare la intregul contract. 

4. Obiectul principal al contractu/ui 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de Expertiza tehnica si D.A.L.1. pentru 
obiectivul de investitil "Reparatie capita/a pod peste rau/ Buzau pe 03 203K, km 127+550, 
Nehoiasu ,Judetul Buzau" -LOT 1, in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract $i tema de proiectare (anexa la prezentul contract). 

5. Preful contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este 
de 28.000,00 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data platii. 
5.2 - Pretul contractului este Ferm $i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
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6. Durata contractu/ui 
6.1. - Contractul i$i incepe valabilitatea la data .semnarii $i inregistrarii la autoritatea contractanta 
~i ramane in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii 
produce. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este mentionata in tema de 
proiectare:30 de zile, termen ce curge de la data perfectarii contractului prin semnare ~i inregistrare 
la achizitor, pentru realizarea expertizei tehnlce si 45 de zile de la predarea expertizei / pentru 
obtinerea certificatului de urbanism si elaborarea documentatiei DALI . 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 
a) tema de proiectare; 
b) oferta tehnica ~i financiara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, In timpul derularii contractului; 
d) alte anexe, daca exista; 
e) dovada constituirii garantiei de buna executie, daca e cazul; 

9. Obligafiile principale ale prestatoru/ui 
9.1. - Prestatorul va presta Servicii de Expertiza tehnica si D.A.L.I. pentru obiectivul de 
lnvestitii n Reparatie capita/a pod peste rau/ Buzau pe D.1203K, km 127+550, Nehoiasu 
,judetul Buzau "in conformitate cu cerintele din tema de proiectare $i clauzelor contractuale. 
Nerespectarea acestei obligatii va atrage du pa sine, neacceptarea documenta~iilor depuse si implicit 
neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile $i sa eloboreze documentatia solicitata conform 
legislatiei in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice. 
9.3. - Prestatorul va solutiona neconformitatile §i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de 
catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solutiona in timp util solicitarile de clarificari transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu cerintele caietului de sarcini 
- temele de proiectare ~i cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile In termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite. 
9.7. - Prestatorul se obliga sa predea toata documentatia in format hartie in 3 exemplare plus 1 
exemplar pe suport electronic; va fi lnsu~ita, semnata ~i ~tampilata prin grija prestatorului, pe baza 
de proces verbal de predare-primire. 
9.8. - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i in fata altor organe de control, de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
9.9. - Prestatorul are obligatia de a lua in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

10. Obligatiile principa/e ale achizitorulul 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, dupa recep~ia 
calitativa $i cantitativa a documentatiei elaborate. Achizitorul va confirma in termen de 5 zile de la 
primirea documentatiei conformitatea acesteia. 
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(2) Achizitorul se obllga sa plateasca pretul convenit, avand ca document justificativ factura 
fiscala. Factura se emite dupa confirmarea achizitorului. 
10.3 - Achizltorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zlle de la 
primirea facturii. 
10.4 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozi~ia prestatorului orice facilitati ~i/sau informa~ii pe 
care le detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare 
rndeplinirii contractului. 

l :I.. Sancfluni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor 
11.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum $i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate $i/sau care ii 
revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului Contract ~i legii, in masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca 
nu probeaza existen~ unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
11.2. - In cazul nerespectarii termenului de prestare, Achizitorul are dreptul de a calcula $i percepe 
de la Prestator,cu titlu de penalitati pentru intarziere,o suma in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi 
de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei. 
11.4. - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul 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, pana la achitare. 

1.2. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazurl: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celel pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dlspozitiile dreptului comun precum ~i 
prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) $i (2) $i 
art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par-ti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui 
termen de preaviz de 5 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz 
de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalita~i ~i fad§ interventia instantei, in orlcare 
dintre situa~iile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu ·se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obliga~iilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instruqiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacltati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 7ncheierii contractului §i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 

1.3. Garant/a de buna executie a contractului 
13.1. - Cuantumul garantiel de buna executie a contractului se stabileste la 10 % din pretul 
contractului de achizitie publlca fara T.V.A. 
13.2. - Garantia de buna executie se va constitui in conditiile legii in termen de 5 zile lucratoare 
de la data semnarii contractului de achizitie publica. 
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13.3. (1) in situatia In care partile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru 
orice motiv (inclusiv fo~a majora), prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de 
buna executie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungl va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de prestare a serviciilor pana la avizarea/aprobarea 
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
13.4.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
contractantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatlile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 
prestatorului, cat ~i em.[tentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. 
13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data 
predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnlco-economice respective sau de la data finalizarli 
tuturor obligatiilor contractului. 

J4. Recepfie ~; verificari 
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea tor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
14.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 
14.3. - Preluarea documentatiei care face obiectul contractului de servlcii se va face la sediul 
Consiliului Judetean Buzau in baza unui proces·verbal de predare-primire. 

Art. 1.5. Drepturi de proprietate intelectuala 

15.1 Documentele elaborate de prestator: harti, d iag ra me, schite, instructiun i, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori 
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea 
Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante dupa plata 
serviciilor prestate de Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. Dupa incetarea 
Contractului de Servicil, Prestatorul va remlte toate aceste documente si date Autoritatii 
contractante. Prestatorul nu va utiliza documente sl date ale proiectului/Contractului in scopuri care 
nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii contractante. 

15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor pubfica articole referitoare la Servicii, nu var face 
referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga nicio 
informatie furnizata de Autoritatea contractanta, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 
exclusiva a Autoritatii contractante, care le va 'putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum 
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care 
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 

15.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente de catre 
Prestator/subcontractan~li acestuia da dreptul Autorita~ii contractante la daune interese pentru 
fiecare caz in parte. 

1. 6. lncepere, finalizare, intarzlerl 
16.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de partl 
conform prevederilor art. 7. 

(2) In cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptib ile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre Prestator, indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
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prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 
16.2. - in afara cazuJui in care Achizitorul este de atord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitatl 
prestatorulu i. 

:l 7. Amendamente 
17.1. - Partile contractante au dreptu I, in limita leg ii, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale, 
precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilorse pot realiza prin act adltional. 
17.3. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, 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. 
17.4. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prln act aditional, In cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

18. Subcontractanti 
18.1 - Presta to ru I a re obi ig ati a, in cazu I in ca re su bco ntra cteaza, de a i nche ia contra cte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
lncheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
18.3. - (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i In oferta, daca ace~tia solicita, pentru servlcii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dlntre Prestator !,?i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru !,?i daca subcontractantii propu!ji ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 pa~i, 
respectiv achizitor, Prestator ~i subcontractant sau de achizitor ~i subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~i subcontractant/subcontractanti 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i 
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 
18.4. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractu I. 
(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. 
18.5.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului 
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contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau f inanciare initiale si va fl 
notificata supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
18.6. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 
18.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

1. 9. Cesiunea 
19.1. - Prestatorul poate transfera total sau pa~lal creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

20. Folfa majorl .?; 

20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta: 
20.2.- Fo!1a majora exonereaza partile contractante de indep.linirea· obligatiilor · asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta a~ioneaza. . .. 
20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perloada de aqiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obtigatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii conseclntelor. 
20.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va aqiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte paf"ti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, Fara ca vreuna din pa!1i sa poata pretinda celeilalte daune-lnterese. 

21. Solufionarea litlgli/or 
21.1. - Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre el in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului 
21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §ii prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1. Llmba care guverneaza contractul este limba romana 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii cat §ii in momentul 
primirii. 
23.2. - Comunicarile intre parti se pot face §ii prln telefon, fax , cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

Art.24. Legea aplicablli contractului: 
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

6 

,_ 



24.2. - Prezentul contract se supune $i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere 
in aplicare a Regulamentutui (UE) 2016/679 al Parlamentului European f;i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
$1 privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectla datelor), paf'tile asumandu-~i toate responsabllitatile derivate din acest 
act normativ. 

24.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la sediul 
achizitorului. q 
Prezentul contract se perfecteaza astazi ,o rr. /I .JO I in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

- .. J 

VIZAT, 
Directia Jurldica ~i Administratie Public~ Locala, 

Director Executiv, 
Mirela OPREA 

Directia Administrare Patrimoniu si Investitii 
\ Director Executiv, 

Petr: IU LIAN 

CONSlliUl. JUOETEAN BLIZAU 
"VIZAT PENTRU CONlROL FINAHCIAR 

. PREVENTIV PROPR 
Nr. slgiliu : 41 6 OEC. 1019 
Data ................................. .. 
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~\1 J\\). \o~ /Cfe · \?- to~s r:oNSiLIUL JUDETEAN BUZAU 
Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca judetean~ "Vasile Voiculescu" Bu MiNR. j{Tf&O 

CONTRACT DE SERVICll Data _ _ t~D__;E..;.._C __ _ 

nr. 31 din 06.12.2019 

1. Preambul 
in temeiul prevederilor Legii nr_ 98/2016 privind achizitrile publice ~i al HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, 
intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL BUzAU, cu sediul in Municipiul 
Buzau, 8-dul N. Balcescu nr. 48, telefon/fax 0238.414112 I 0238.725507, avand cod fiscal 
3662495, cont trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat 
prin Pre§edinte Petre-Emanoil NEAGU, in calitate de Achizitor, pe de o parte 

SC PROPER DESIGN SRL, cu sediul in Bucure~ti, str. Vlad Judetul, nr. 60, Sector 3, 
municipiul Bucure~ti, cod po~I 031306, telefonifax 0744.661.002, inregistrata in 
Bucure~ti sub nr. J40/9627/2017 Cod Unic de Tnregistrare fiscala R037785140, cont 

deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata legal prin 
Adrian BANU, functia Director Tehnic, in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1. - in prezentul contract urmatorii termeni vor ft interpretati astfel: 
a) contract- reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor §i prestator - partile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractutui, 
pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

dJ servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) foqa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor. care nu se datoreaza 
gre§elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i 
care face imposibila executarea ~i. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale1 restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din par!i; 
f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. - Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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Consolidare, restaurare §i dotare Biblioteca judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau 
3.2. - Tennenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica in mod diferit. 
3.3. -Clauzele ~i expresiile vor fl interpretate prin raportare la intregul contract. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze Serviciul de verificare tehnica a Proiectului 
Tehnic de executie (etapele PAC/DTAC, PT, DE), precum fi verificarea in etapa de 
asistentQ tehnica in vederea realizarii lucririlor prin proiectul "Consolidare, 
restaurare 1i dotare Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buziu", cod SMIS 
116518, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural, 
in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract ~i 
caietul de sarcini aferent. 

5. Preful contractului 
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, ptatibil prestatorului de catre 
achizitor, este de 52380 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data platii. 
5.2. - Plata se va face conform fazelor ~i modalitatilor de plata specificate prin caietul de 
sarcini, dupa cum urmeaza: 

Faza 1 - Verificarea documentafiilor la faza PAC - se achita la 30 zile de la emiterea 
autorizatiei de construire, 

Faza 2 - Verificarea documentafiilor la faza Proiect tehnic de executie (PT) + Deta/H de 
execu(ie (DE) - se achita la 30 zile de la aprobarea documentatiei PT +DE prin hotarare a 
Consiliului Jude1ean Buzau. 

Faza 3 - Verificarea documentafiilor la faza Asistenta Tehnica - se considera finalizata 
la receptia la terminarea lucrarilor. 

Valoarea totala a Fazei 3 se va achita defalcat, in baza rapoartelor de activitate 
intocmite de catre prestator, dupa cum urmeaza: 

- 90% pe parcursul executarii lucrarilor de constructii; 
- 10% se achita la dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor !?i predarea documentatiei ,,AS Buin". 
Prestarea serviciilor pentru Faza 3 este confirmata pe baza proceselor-verbale de 

predare-primire incheiate la momentul finalizarii receptiei serviciilor, in conditiile art. 9.7 ~i 
art. 11.5 din prezentul contract. 
5.3. - Pretul contractului este term ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 

6. Durata contractului 
6.1 . - Contractul i~i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea 
contractanta ~i ramane in vigoare pana la data epuiz~rii de drept, conventionale sau legate 
a oricarui efect pe care it produce. 
6.2 - Prezentul contract va fi In vigoare de la data semnarii lui de catre ultima parte ~i pana 
la aprobarea cererii finale de rambursare de catre Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Regional 2014 - 2020 (AMPOR). 
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Consolidare, restaurare §i dotare Bibliot~ judetean<'i "Yasile Voiculescu" Buz.Bu 
6.3. - Prelungirea din orice motive a perioadei de derulare a contractului de proiectare ~i 
executie lucrari, va atrage implicit ~i prelungirea contractului de fata (dar nu mai tarziu de 
data la care se va finaliza receptia la terminarea lucrarilor), fara ca prestatorul sa poata 
solicita sume in plus fata de cele consemnate la art. 5. 

7. Executarea contractului 
7 .1. - Serviciile de verificare a documentatiei tehnico-economice prevazute in prezentul 
contract se vor presta pe o perioada de la semnarea contractului ~i se incheie la data cand 
se finafizeaza receptia la terminarea lucrarilor. 
7.2. - Durata de prestare a serviciilor va ti astfel: 

- Faza 1 - Verificarea documentafiilor la faza Proiect pentru Autorizarea 
Executarii Lucrari/or de Construire (P.A.C.) fi Faza 2 - Verificarea documentafiilor la 
faza Proiect tehnic (P.T.) + Detalii de execuJie (D.E.) 

ln termen de maxim 15 zile de la primirea documentatiei prestatorul va inainta 
autoritatii contractante un raport de analizi care va cuprinde, dupa caz, observa\iile, 
recomandarile, completarile ~i alte elemente considerate necesare pentru ca acesta sa 
poata atesta, prin semnarea ~i ~tampilarea documentatiei, faptul ca documentatia este 
corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite In lege, valabile la data 
efectuarii verfficarii. 

Autoritatea Contractanta va transmite Raportul de analiza proiectantului, care va 
completa ~i integra eventualele observapi. Verfficatorul de proiect va fumiza (daca este 
cazul) proiectantului toate clarificarile necesare referitoare la raportul de analiza in 
vederea completarii documentatiilor tehnice de catre proiectant ~i a definitivarii procesului 
de verificare a proiectului tehnic ~i de intocmire a Referatelor de verificare, semnate ~i 
~tampilate de catre verificatori atestati. 

Eventualele litigii dintre verificatorii tehnici atestati ~i proiectant vor fi rezolvate de 
catre un expert tehnic de calitate angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie 
pentru ambele parti. iar raspunderea revine acestuia. 

in termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite (in 4 
exemplare), conform celor consemnate in raportul de analiza, prestatorul (verificatorul de 
proiect) va emite referatele de verificare ~i documentaiia semnata ~i ~tampilata, 

confirmand astfel ca aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor 
stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii . 

- Faza 3 • Verificarea documentafiilor fi urmarirea execufiei Jucrarilor la faza 
AsistenfB Tehnica 

in perioada de asistenfa tehnica asigurata de proiectant, prestatorul va asigura 
verificarea eventualelor modificari aduse proiectului prin elaborarea raportului de analiza 
in termen de maxim 2 zile de la inaintarea documentaf iei $i a referatului/referate/or de 
verificare in termen de maxim o zi de la inaintarea documentafiei revizuite. 

Daca Proiectul Tehnic corespunde ~i nu sunt observafii se va emite direct 
referatuVreferatele de verlficare. 

8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt, in ordinea enumerate: 
a} caietul de sarcini; 

3 



Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca judetean~ "Vasile Voiculescu" Buzau 
b) acte ad~ionale, daca paqile vor semna astfel de documente, in timpul derularii 
contractului; 
c) oferta prestatorului; 
d) alte anexe la contract. 

9. Obligafiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul va presta Serviciul de verificare tehnica a Proiectului Tehnic de 
executie (etapele PAC/DTAC, PT, DE), precum ~i verificarea in etapa de asistenta 
tehnica in vederea realizarii lucrarilor prin proiectul "Consolidare, restaurarea fi 
dotare Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau", cod SMIS 116518, in . 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini ~i clauzelor contractuale. Nerespectarea 
acestei obliga~ii va atrage dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse ~i implicit 
neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa predea documentatiile astfel solicitate prin caietul de sarcini. 
9.3. - Prestatorul este obligat sa monitorizeze situa\ja personala a angaja\ilor responsabili 
cu prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, salaria1ilor sau personalului 
contractat, asociatilor ~i/sau a actionarilor Tn vederea identificarii unor posibile situatii de 
conflict de interese sau de incompatibilitate, a§oa cum acestea sunt definite de lege. In 
cazul identificarii unei asemenea situatii, prestatorul este obligat sa notifice de indata 
achizitorul. 
9.4. - ln cazul in care reprezentantul prestatorului nu notifica achizitorul cu privire la 
aparitia oricarei situatii prevazuta la art. 9.3., ceea ce poate determina posibile sanctiuni 
in sarcina achizitorului de catre organele abilitate de lege, atunci prestatorul va achita 
achizitorului contravaloarea corectiilor/reducerilor respective precum ~i orice alte daune 
care rezulta din aplicarea acestora. 
9.5. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit ~i la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite prin caietul de sarcini. 
9.6. - Prestatorul se obliga sa predea toate documentele insu~ite, semnate ~i ~tampilate 
pe baza de proces-verbal de predare-primire. 
9. 7. - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului ~i in tat.a altor organe de control, de 
realitatea, Jegalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate ~i avizate. 
9.8. - Prestatorul va asigura pe perioada derularii contractului personal care indepline~te 
condi1iite de calificare minimale solicitate. in cazul indisponibilitatii la prestarea serviciului 
care face obiectul contractului a unor persoane nominalizate de prestator, acesta are 
obligatia de a asigura inlocuirea persoanelor respective 1n termen de trei zile de la 
notificarea prealabita ~i acceptul achizitorului. 
9.9. - Prestatorul se obliga sa execute serviciile de verificare tehnica cu profesionalismul 
~i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i cu respectarea legislatiei incidente, 
respectiv a standardelor ~i normativelor in vJgoare. 
9.10. - Prestatorul se obliga sa colaboreze cu proiectantul desemnat de catre achizitor, 
atat In faza de proiectare, cat ~i In faza de asistenta tehnica pe parcursul executiei 
lucrarilor de constructii. 
9.11. - Prestatorul va informa achizitorul despre toate impedimentele sau probfemele 
aparute In cursul desfa~urarii serviciului. 

4 



Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca judeteana "Vasile Voiculescuu Buzau 

10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului documentele ~i informatiile 
necesare in vederea realizarii obiectului contractului. 
10.2. -Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de eel mult 30 
zile de la data constatarii prestarii serviciilor, dupa inregistrarea facturilor la achizitor, 
totodata tinandu-se cont de instructiunile Autoritatii de Management pentru Programul 
Operational Regional referitoare la modul de decontare/rambursare a cheltuietilor pentru 
proiectele finantate din Programul Operational Regional. 

11. Alte responsabilitafi ale prestatorului 
11.1. - Prestatorul va considera toate documentele ~i informatiile care ii sunt puse la 
dispozi\ie referitoare la prezentul contract drept private l}i confidentjale dupa caz, nu va 
publica sau divulga niciun element al prezentului contract fara acordul scris, prealabil , al 
achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii In 
scopul executarii prezentului contract, decizia finala va apaqjne achizitorului. 
11.2. - · Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului 
fara aprobarea prealabila a achizitorului !Ji de la a se angaja in orice alta activitate care 
intra in conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 
11.3. - Prestatorul va respecta ~i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor in vigoare 
in Romania !Ji se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, 
conducerea sa, subordonatii acestuia ~i salariatii din teritoriu vor respecta ~i se vor supune 
de asemenea acelora~i legi ~i regJementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul 
oricaror pretentii ~i aqiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare 
de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea 
sa, subordonatii acestuia_ 
11.4. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii ~i actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajete folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i 
b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de lncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

11.5. - Prestatorul sa obliga sa nu emita facturi pentru serviciile prestate decat dupa 
frnalizarea recep\iei serviciilor ~i prezentarea dovezilor de finalizare. 
11.6. - Prestatorul va asigura disponibilitatea informatiilor ~i documentelor referitoare la 
proiect cu ocazia misiunilor de control desfa~urate de AM/01 sau de alte structuri cu 
competente in controlul ~i recuperarea debitelor aferente fondurilor europene ~i/sau 

fondurilor publice nationale aferente acestora. dupa caz. 
11.7 - Prestatorul i~i va indeplini responsabilitatile ~i atributHle specjfice verificatorilor 
tehnici de proiecte in domeniul protejarii monumentelor istorice atestati de Ministerul 
Culturii, dupa cum acestea sunt prevazute de actele normative in materie (Legea nr. 
10/1995, Legea nr. 50/1991, Ordinul MDRL nr. 839/2009, HG nr. 925/1995, Ordinul 
Ministrului Culturii nr. 2495/2010, Legea nr. 422/2001). 
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12. Alte responsabi/itafi ale achizitorului 
12.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati ~i/sau 

informatii pe care acesta le considera necesare in vederea indeplinirii contractului. 

13. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor 
13.1. - Pentru neexecutarea ta termen, neexecutarea totala sau pafliala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau 
care ii revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, 
potrivit clauzelor prezentului contract f?i legii, in masura in care paf1ile nu au convenit altfel. 
Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii 
necorespunzatoare a obligatiilor sale. daca nu probeaza existenta unei cauze care sa 11 
exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
13.2. - Se considera neexecutare totala a contractului situatia in care una dintre parti nu 
T~i indepline~te niciuna dintre obliga~ile asumate ~i/sau care ii revin. Toate celelalte situatii 
de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin 
reprezinta neexecutare partiala a contractului. Se considera executare necorespunzatoare 
a contractulului acea situatie In care una dintre paf"\i nu 1~i indepline~te una sau mai multe 
dintre obligatiile esentiale asumate ~i/sau care ii revin, ori nu i~i indeplin~te in mod 
repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative ~i de 
conformitate asumate prin contract ~i/sau impuse de lege. 
Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul contractului, pretul 
contractului, durata contractului, executarea contractului. documentele contractului, 
obligaiiile partjlor, garantiile referitoare la contract, sanatatea ~i securitatea muncii, 
protectia mediului, legislatia. reglementarile l?i 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 
autoritatii, prin deducerea din valoarea contractului a daunelor-interese moratorii ~i/sau 
compensatorii sau prin urmarire in conditiife legii. 
13.4. - in cazul nerespectarii termenului de prestare, achizitorul are dreptul de a calcula ~i 
percepe de la prestator penalitati de lntarziere de 0, 1 % pe zi de intarziere, calculate la 
valoarea setviciilor prestate cu intarziere. 
13.5. - Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul 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, pana la achitare. 
13.6. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate ~i/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 propoiiional cu nivelul obligatHlor 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 serviciului/setviciilor neexecutate sau executate necorespunzator, 
inclusiv, daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 

' 
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(3) Tn cazul in care executarea este partiala ~i. totodata, necorespunzatoare, 

Prestatorul datoreaza Achizitorului, co titlu de daune compensatorii, o suma ln cuantum de 
15 % din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

(4) in situatiile prevazute la alin. 1, 2 ~i 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este 
dator sa probeze existenta ~i/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al 
clauzei penate). 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 lucrari suplimentare fata de documentatia 
tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori . de proiectare sunt suportate de 
proiectantlproiectantul coordonator de proiect ~i proiectantii pe specialitati, persoane fizice 
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului in 
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat. Ace~tia raspund 
~i pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau beneficii nerealizate, directe 
sau indirecte, actuale sau viitoare, dar certe, produse ca urmare a unor neconformitati. 
neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifica inclusiv in fazele de 
executie a lucrarilor. 

14. incetarea contractului. Rezilierea 
14.1. - Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fast incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) In caz de forta majora; 
(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i 
prin denun\are unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art. 222 alin.(1) ~i (2) 
~i art. 223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice. 
14.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. 
In mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu 
acordarea unui termen de preaviz de 10 zile !?i dreptul de a pretinde plata de daune -
interese. 

14.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui 
preaviz de 10 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalita1i !?i tara interventia 
instantei, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 

- prestatorul nu se conformeaza notfficarii emise de catre Achizitor care ii solicita 
remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul 
contract; 

- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de 
catre Achizitor; 

- aparipa oricarei alte incapacita~ legate care sa Tmpiedice executarea prezentului 
contract. 
14.4. - Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel 
mult 3 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului ~i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura incat 
1ndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
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15. Receptle §i verificari 
15.1 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea for cu prevederile din propunerea tehnica, din caietul de sarcini, din 
contractul de finantare incheiat cu AMPOR ~i din legislatia in vigoare inCidenta. Achizitorul 
are obligatia de a notifrca, In scris, prestatorului, idenUtatea reprezentantilor sai 
imputemiciti pentru.acest scop. 
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

16. lncepere, finalizare, intflrzierl 
16.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit 
de parti. 

(2) Jn cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncaJcarea 

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 §i vor semna un act aditional. 
16.2. - Tn afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice intarziere In lndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalitati prestatorului. 

17. Asigurarea de raspundere civila profesionala 
17.1. - Prestatorul va incheia, inainte de prestarea serviciilor, o asigurare de raspundere 
civila profesionala pentru prejudiciile cauzate Achizitorului urmare unor acte, fapte, 
sava~ite din culpa sa in timpul ~i/sau in legatura directa cu desfa~urarea activitatii 
profesionale. Asigurarea va acoperi pierderile materiale suferite de prestator pentru plata 
prejudiciilor provocate achizitorului. Valabilitatea asigurarii va acoperi inclusiv perioada de 
asisten~a tehnica pe durata executiei lucrarilor. 
17.2. - Prestatorul va prezenta Achizitorului, intr-un termen de eel mult 10 zile de la 
lncheierea prezentului contract, polita de raspundere civila profesionala. 

18. Amendamente 
18.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de 
a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
18.2. - Modificarile ce deriva din alte cJauze de revizuire ~i optiuni, modificarile 
nesubstantiale, precum ~i cele cu privire la introducereaflnlocuirea subcontractorilor se pot 
realiza prin act aditional. 
18.3. - in cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, acestea trebuie sa 
respecte prevederile art. 221 ~i ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, precum ~i ale art. 23 alin. 9, 164 ~i art. 165 din HG nr. 395/2016. 
18.4. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante 



Consolidare, restaurare §i dotare Biblioteca judetean~ "Vasile Voiculescu" Buz~u 
care tezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute ta 
data tncheierii contractului. 
18.5. - Orice mod;ficare legislativa sau a prevederi/or contractului de finantare a 
proiectului incheiat cu AMPOR 2014-2020 care vizeaza prezentul contract se va aplica in 
mod corespunzator. 

19. Cesiunea 
19 .1. - Cesiunea obi igatiilor partilor contractante este interzisa. 
19.2. - Prestatorul poate cesiona total sau par1ial creantele rezultate din prezentul 
contract, cu notificarea prealabila a aChizitorului ~i cu respectarea Codului Civil care 
reglementeaza cesiunea de creanta. 
19.3. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

20. Forta majors 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. - Forta majora exonereaza p~rtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza. 
20.3. - lndeplinirea contractului va ti suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce ti se cuveneau paqilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obliga\ia de a notifica celeilalte 
par\i, imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie In vederea limitarii consecintetor. 
20.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

21. Solutionarea litigiilor 
21.1. - Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 
in legatura cu indeplinirea contractului. 
21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i 

prestatorul nu reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania_ 

22. Comunicari 
22.1. - (1) Orice comunicare intre paf1j, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in 
momentul prirnirii. 
22.2. - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrams, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
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23. Legea aplicabila contractului 
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
23.2. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

24. Dispozilii finale 
24.1 - Prezentut contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 19012018 privind masurile de 
punere in apticare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec~a persoanelor fizice in ceea ce prive~te 
prelucrarea datelor cu caracter personal 'i privind libera circulatie a acestor date ~i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regufamentul general privind protectta datelor), partile 
asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act norrnativ. 

Prezentul contracts-a incheiat astazi 06.12.2019 Tn doua exemplare originale. cate unul 
pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 

\ 
\ Directia Economicli, 

Director executiv, 
ec. Liviu Mihail CIOLAN 

Oirectia Juridicli ii Admini ratie Publica 
Local a, 

Director Executiv, 
Mirefa OPREA 

Manager proiect, 
Lilian NICOLAE 

CONSU.-!~! 1• -iUn'.:.i°S'?,N BUZAU 
"VIZAT PEf:((t<d co;;,1;·r101. fii~ANCIAR 

P'Rf.V!iM11V PRCPRI 
Nt. $lgl\l~I : I.I 0 9 DEC. ?ll19 
Oat& .. _. ................................ .. 

PRESTATOR, 

DIRECTOR TEHNIC, 
AdrianBANU 
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1.Preambul 

CONTRACT DE SERVICJI 
nr. l.Q.l.. din O.~ .. fl.;. l.0.1.~ 

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract 
de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINJSTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
B-dul N. Balcescu nr.48 4112 / 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 

rezoreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte Petre 
izitor, pe de o parte 

~i 
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., cu sediul in strada: Strada Ardeleni, nr. 14, Sector: 2, 
Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023742, telefon/fax +40 212109080, Cod Unic 
de inregistrare 35264633 cont ............................................ deschis la ............................ , 
reprezentata legal pri nctia Administrator, in calitate de Prestator, pe de alta 
pa rte. 

2. Definitii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta~i astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
'indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prln contract; 
d) servicii - activita~i a caror prestare fac obiect al contractutui; 
e) forta majora - un evenlment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului $i care face imposibila 
executarea (?i, respectiv, lndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inunda~ii sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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. 

3. Interpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintete la forma singular vor 
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prln raportare la intregul contract. 

4. Obiectul principal al contractu/ui 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de elaborare Expertiza tehnlca $i DALI pentru 
obiectivul de investitii "Refacere pod pe DJ 1. 03P la km. Refacere pod pe DJ 103P la km. 
5+000" in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract ~i 
tema de proiectare/caietul de sarcini (anexe la prezentul contract). 

5. Preful contractu/ui 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorulul de catre achizitor, este 
de 38.000,00 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data pla~ii. 
5.2 - Pretul contractulul este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
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6. Durata contractului 
6.1. - Contractul l~i incepe valabilitatea la data semnarii $i inregistrarii la autoritatea contractanta 
~i ramane in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii 
produce. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este de 35 de zile, termen ce curge 
de la data perfectarii contractului prin semnare ~i inregistrare la achizitor, cu respectarea cerintelor 
caietului de sarcini. 

8. Documentele contractulul 
8.1. Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 
a) caietul de sarcini !?i tema de proiectare; 
b) oferta tehnica ~i financiara; 
c) acte aditlonale, daca paftile vor semna astfel de documente, In timpul derularli contractului; 
d) alte anexe, daca exista. 

9. Obligafiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul va presta Servlcii de elaborare Expertiza tehnica ,; DAU pentru obiectivul 
de investitii "Refacere pod pe DJ 1.03P la km. Refacere pod pe DJ J03P la km. 5+000,.ln 
conformitate cu cerlntele din tema de proiectare I caietul de sarcini ~i clauzelor contractuale. 
Nerespectarea acestei obligatii va atrage dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse si implicit 
neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze documentatia solicitata conform 
legislatiei in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documentatlilor tehnlco-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publlce. 
9.3. - Prestatorul va solutiona neconformitatile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de 
catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solutiona in timp utll solicitarile de clarificari transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu cerintele caietului de sarcini 
I temele de proiectare ~i cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. - Prestatorul se obliga sa presteze servicille in termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite. 
9.7. - Pres~atorul se obliga sa predea toata documentatia conform cerintelor caietului de sarcini. 
9.8. - Prestatorul este raspunzator in fata Achizltorului ~I in fata altor organe de control, de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
9.9. - Prestatorul are obligatia de a lua in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

10. Obligafii/e principale ale achizitorulul 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate In termenul convenit. 
10.2 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 
calitativa ~i cantitativa a documentatiei elaborate. Achizitorul va confirma in termen de 5 zile de la 
primirea documenta~iei conformitatea acesteia. 

(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pre~ul convenit, avand ca document justificativ factura 
flscala. Factura se emite dupa confirmarea achizitorului. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor In termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii. 
10.4 - Achlzitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati $i/Sau informatii pe 
care le detine $i pe care prestatorul le-a sollcitat achizitorului §i pe care le considera necesare 
i ndepl in i ri i contra ctu I u i. 
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11. Sanqiuni pentru neindeplinirea cu/pabi/a a obligaflilor 
11.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ?i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ?i/sau care ii 
revin, partea in culpa raspunde fa~ de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului Contract ?i leg ii, in masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al nelndeplinirii sau lndeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca 
nu probeaza existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
11.2. - in cazul nerespectarii termenului de prestare, Achizitorul are dreptul de a calcula $i percepe 
de la Prestator,cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1% pentru fiecare 
zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor executate cu lntarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei. 
11.4. - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati de 
intarziere, pentru fiecare zi de du pa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1 % din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

12. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitfile dreptului comun precum $i 
prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) $1 (2) $i 
art.223 alin.1 litera a) ?i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui 
termen de preaviz de 5 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz 
de 5 zile prestatorului, rara necesitatea unei alte formalitati $i fara interventia instantei, in oricare 
dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care Ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatillor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data inchelerii contractului $i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a$a masura incat i'ndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 

13. Garanfia de buna execufie a contractu/ui 
Nu se solicita. 

14. Recepfie ~i verificari 
14.1. - Achizitoruf are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederlle clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
14.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentan~ilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 
14.3. - Preluarea documentatiei care face obiectul contractului de servicii se va face la sediul 
Conslliului Judetean Buzau in baza unui proces-verbal de predare-primire. 
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Art. 1.5. Drepturl de proprietate intelectuala 
15.1 Documentele elaborate de prestator: harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate orl 
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat Ori contractat in executarea 
Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatli contractante dupa plata 
serviciilor prestate de Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. Dupa incetarea 
Contractului de Servicli, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Autoritatll 
contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale proiectului/Contractului in scopuri care 
nu au legatura cu Contractul de Servicii Fara acordul scris prealabil al Autoritatii contractante. 
15.2 Prestatorut/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 
referire la aceste Servicii in cursul prestarii altar servicii pentru terti si nu vor divulga nicio 
informatie furnizata de Autoritatea contractanta, fara acordul scris prealabil al acestuia. 
15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 
exclusiva a Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum 
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care 
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 
15.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente de catre 
Prestator/subcontractantii acestuia da dreptul Autoritatii contractante la daune interese pentru 
fiecare caz in parte. 

16. incepere, fina/lzare, intarzieri 
16.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti 
conform prevederilor art.7. 

(2) In cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite 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 par-tile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 
16.2. - in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitatl 
prestatorului. 

17. Amendamente 
17.1. - Partile contractante au dreptul, in limlta legii, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. - 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 aditional. 
17.3. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, 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. 
17.4. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut Fi prevazute la data incheierii contractului. 

18. Subcontractanfi 
18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantllor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum sl 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
18.3. - (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate Prestatorulul 
potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i
au exprimat optiunea In acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, 
respectiv achizitor, Prestator ~i subcontractant sau de achizitor ~i subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
su bcontra eta nt. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
lntroduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~i subcontractant/subcontractantl 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i 
sumele aferente prestatillor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publlca. 
18.4. - (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. 
18.5.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu sl-a indeplinit partea sa 
din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau flnanciare initiale si va fi 
notificata supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
18.6. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 
18.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

1. 9. Cesiunea 
19.1. - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
20. Forta majora 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ji se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat $i in mod complet, producerea acesteia $i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
20.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
21.. Solufionarea litiglllor 
21.1. - Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului 
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21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore§ti din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul 
primirii. 
23.2. - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax , cu conditia confirmarii In scris a 
primirii comunicarii. 

Art.24. Legea aplic:abila contractului: 
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere 
in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind proteqia persoanelor fizice In ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
$i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor), partile asumandu-$i toate responsabilita~ile derivate din acest 
act normativ. 

24.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i lnregistrarii lui la sediul 
achizitorului. 
Prezentul contract se perfecteaza astazi QB ll 4.J lj in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

' Director executiv, . . . 

, 
Direc:tia Juridica 'i Administratie Publica Locala, 

Director 
Mire la 

Directia Administrare Patrimoniu si Investitii 
Director Executiv 

CONSll:!Ui. ,JUDE\ 
"VIZAT FJENTR.U COtlTR 

MEVENTIV PR 
Nr. slgi!lu : ~ ~ ntt.1~ 
Date. .......................... .. 6 



C~~.SILIUL ~4l!J~ BUZAU 
CONTRACT DE SERVICII 

nr. /Q~. din .. @,.~?.-.. ?Jf[j E
~ ">'11'1 

Data ----=""----= ... ~-====== 

1.Preambul 
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a 1ncheiat prezentul contract 
de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINJSTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
B-dul N. u f 0238 2 / 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezoreri oreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte Petre 
Emanoil arte 
~i 

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., cu sediul In strada: Strada Ardeleni, nr. 14, Sector: 2, 
Judet: Bucuresti, Localltate: Bucuresti, Cod postal: 023742, telefon/fax +40 212109080, Cod Unic 
de lnregistrare 3526 ......................... deschis la ............................ , 
reprezentata legal pri Administrator, in calitate de Prestator, pe de alta 
pa rte. 

2. Definitli 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract $i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
lndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prln contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul paftilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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. 

3. Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresille vor fi interpretate prin raportare la lntregul contract. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de e/aborare Expertiza tehnica $i DALI pentru 
obiectivul de investitil "Refacere pod pe DJ 1.03P la km. 4+350" in perioada convenita ~i in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract $i tema de proiectare/caietul de sarcini 
(anexe la prezentul contract). 

5. Preful contractu/ui 
5.1 - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este 
de 38.000,00 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data pla~ii. 
5.2 - Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
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6. Durata contractului 
6.1. - Contractul i$i incepe valabilitatea la data semnarii $i inregistrarii la autoritatea contractanta 
~; ramane in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii 
produce. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este de 35 de zile, termen ce curge 
de la data perfectarii contractului prin semnare $i inregistrare la achizitor, cu respectarea cerintelor 
caietului de sarcini. 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt, in ordinea enumerata: 
a) caietul de sarcini $i tema de proiectare; 
b) oferta tehnica $i financiara; 
c) acte adi~ionale, daca pa'1ile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) alte anexe, daca exista. 

9. Obligafiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul va presta Servicii de elaborare Expertiza tehnica !;i DALI pentru obiectivul 
de investifii "Refacere pod pe D.J 1.03P la km. 4+350" In conformitate cu cerintele din tema 
de proiectare I caietul de sarcini $i clauzelor contractuale. Nerespectarea acestei obligatii va atrage 
dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse si implicit neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze documentatia solicitata conform 
legislatiei in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare Si continutul·cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice. 
9.3. - Prestatorul va solutiona neconformitatile ~i/sau neconcordantele semnalate Si prezentate de 
catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solutiona in timp util solicitarile de clarificari transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini 
I temele de proiectare Si cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. · Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite. 
9.7. - Prestatorul se obliga sa predea toata documentatia conform cerintelor caietului de sarcini. 
9.8. - Prestatorul este raspunzator in fata Achizitorului Si in fa~a altor organe de control, de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
9.9. - Prestatorul are obligatia de a lua In calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

10. Ob/igafiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pre~ul convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 
calitativa !)ii cantitativa a documentatiei elaborate. Achizitorul va confirma In termen de 5 zile de la 
primirea documentatiei conformitatea acesteia. 

{2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit, avand ca document justificativ factura 
fiscala. Factura se emite dupa confirmarea achizitorului. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii. 
10.4 - Achizitorul se oblige sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe 
care le detine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare 
indeplinirii contractului. 
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JJ. Sancfiuni pentru neindepllnirea culpabila a obligatiilor 
11.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate !j>i/sau care ii 
revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului Contract l?i leg ii, in masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca 
nu probeaza existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
11.2. - in cazul nerespectarii termenului de prestare, Achizitorul are dreptul de a calcula $1 percepe 
de la Prestator,cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1% pentru fiecare 
zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei. 
11.4. - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati de 
intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de O, l % din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

12. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fast incheiat; 
b) la indepllnirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fast incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum !?i 
prin denuntare unilaterala in oricare dintre situa~iile reglementate de art.222 alin.(1) $i (2) ?i 
art.223 alin.1 litera a) ?i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile pubtice. 
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui 
termen de preaviz de 5 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz 
de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitatl $i fara interventia instantei, in oricare 
dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 

13. Garanfia de buna executie a contractului 
Nu se solicita. 

14. Recepfie fi verificari 
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
14.2. - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputernicfti pentru 
acest scop. 
14.3. - Preluarea documentatiei care face obiectul contractului de servicii se va face la sediul 
Consiliului Judetean Buzau In baza unui proces-verbal de predare-primire. 
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Art. 15. Drepturi de proprietate intelectuall 
15.1 Documentele elaborate de prestator: harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori 
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea 
Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante dupa plata 
serviciilor prestate de Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. Dupa incetarea 
Contractului de Servicll, Prestatorul va remlte toate aceste documente si date Autoritatll 
contractante. Prestatorul nu va utiliza documente sl date ale proiectului/Contractului in scopuri care 
nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Autorltatil contractante. 
15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 
referire la aceste Servicli in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu var divulga niclo 
informatie furnizata de Autoritatea contractanta, fara acordul scris prealabil al acestuia. 
15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 
exclusiva a Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa curn 
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care 
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 
15.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente de catre 
Prestator/subcontractantii acestuia da dreptul Autoritatii contractante la daune interese pentru 
fiecare caz in parte. 

16. incepere, finalizare, intarzieri 
16.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti 
conform prevederilor art. 7. 

(2) in cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite 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 ~i vor semna un act aditional. 
16.2. - in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 

17. Amendamente 
17.1. - Partile contractante au dreptul, In limita legii, pe durata lndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. - Modificarile ce derlva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale, 
precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin act aditional. 
17.3. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, 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. 
17.4. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data lncheierii contractului. 

1.8. Subcontractanti 
18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor · desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum sl 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractantl; 
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c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
18.3. - (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i In oferta, daca ace$tia solicita, pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator §ii subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest tucru §ii daca subcontractantii propu~i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii l~i vor exprima ta momentut lncheierii contractutui de achizitie pubtica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platitl 
direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, 
respectiv achizitor, Prestator $i subcontractant sau de achizitor §ii subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiitor asumate de 
su bco ntracta nt. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~i subcontractant/subcontractantl 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i 
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprlnse in contractul de achizitie publica. 
18.4. - (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. 
18.5.- Prestatoruf poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentulul 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi 
notificata supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
18.6. ~ Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 
18.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

19. Cesiunea 
19.1. - Prestatorul poate transfera total sau par~ial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

20. Forta majora 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
20.s. - Daca forta majora aqioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentulul 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
2J. Solutionarea litlg/llor 
21.1. - Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului 
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21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizltorul ~i prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul 
primirii. 
23.2. - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax , cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

Art.24. Legea aplicabila contractului: 
24.1. - Contractul va fi lnterpretat conform legllor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privlnd masuri de punere 
in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor), partile asumandu-?i toate responsabilitatile derivate din acest 
act normativ. 

24.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la sediul 
achizitorului. 
Prezentul contract se perfecteaza astazi Qj I(. ?o!:J in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

Directia Juridica fi Ad 
Director Exe 

Mirela OP 

Directia Administrare Patrimoniu si Investitii 

CO NS !UIJL JUOr:1 
"VfZAT Pt NifW CON rJ~ 

PR.EVEHTIV PR 
Nr. algtllu : ol 0 ~ TIEC. 'l 
Data ............... ....... .... .. . 6 



1.Preambul 

CONTRACT DE SERVICII 
nr. }03 .. din .Cf:i. .. lt .. f9..15 

C~~SILIULjp~JAN BUZAU 
Data - 9. c_. •·V ; 

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract 
de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
B-dul N. Balcescu nr.48 telefon fax 07, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezoreri reprezentat prin Pre§edinte Petre 
Emanoil 
~i 

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., cu sediul in Strada: Strada Ardeleni, nr. 14, Sector: 2, 
Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023742, telefon/fax +40 212109080, Cod Unic 
de inregistrare 35 ........................... deschis la ............................ , 
reprezentata legal tia Administrator, in calitate de Prestator, pe de alta 
pa rte. 

2. Definifii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~I corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul paftilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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. 

3. Interpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

4. Obiec:tu/ principal al contractu/ui 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de elaborare Expertiza tehnica $i DALI pentru 
obiectivul de investifii "Refacere pod pe DJ 103P la km. Refacere pod pe DJ 1. 03P la km. 
5+500" in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract ~i 
tema de proiectare/caietul de sarcini (anexe la prezentul contract) . 

5. Preful contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibll prestatorului de catre achizitor, este 
de 38.000,00 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data pla~ii. 
5.2 - Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
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6. Durata contractului 
6.1. - Contractul i$i incepe valabilitatea la data semnarii ~i inregistrarii la autoritatea contractanta 
~i ramane in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii 
produce. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este de 35 de zile, termen ce curge 
de la data perfectarii contractului prin semnare ~i inregistrare la achizitor, cu respectarea cerln~elor 
caietului de sarcini. 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractulul sunt, in ordinea enumerata: 
a) caietul de sarcini !;li tema de proiectare; 
b) oferta tehnica !;ii financiara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) alte anexe, dad§ exista. 

9. Obligafiile principa/e ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul va presta Servicii de elaborare Expertiza tehnica $1 DALI pentru obiectivul 
de investifll "Refacere pod pe DJ 103P la km. Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+500"in 
conformitate cu cerintele din tema de proiectare / caietul de sarcini ?i clauzelor contractuale. 
Nerespectarea acestei obligatii va atrage dupa sine, neacceptarea documentatiilor depuse si implicit 
neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa eloboreze documenta~ia solicitata ·conform 
legislatiei in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice. 
9.3. - Prestatorul va solutiona neconformitatile ~i/sau neconcordantele semnalate ~i prezentate de 
catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solutiona in timp util solicitarile de clarificari transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu cerintele caietului de sarcini 
I temele de proiectare ~i cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenur stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite. 
9.7. - Prestatorul se obliga sa predea toata documentatia conform cerintelor caietului de sarcini. 
9.8. - Prestatorul este raspunzator In fata Achizitorului $i in fata altor organe de control, de 
realitatea, legalitatea $i corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
9.9. - Prestatorul are obligatia de a lua in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

10. Obligafii/e principale ale achizitorului 
10.1 • Achizitoru I se obliga sa receptioneze servicii le prestate in termenu I convenit. 
10.2 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, du pa receptia 
calitativa $i cantitativa a documentatiei elaborate. Achizitorul va confirma in termen de 5 zile de la 
primirea documentatiei conformitatea acesteia. 

(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit, avand ca document justificativ factura 
fiscala. Factura se emite dupa confirmarea achizitorulul. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii. 
10.4 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozi~ia prestatorului orice facilita~i $i/sau informatii pe 
care le de~ine ~i pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului ~i pe care le considera necesare 
lndeplinirii contractului. 
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11. Sancfiuni pentru neindepl/nirea culpabila a obligaflilor 
11.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~; pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii 
revin, partea in culpa raspunde fat:a de cealalta parte pentru prejudici1:JI produs, potrivit clauzelor 
prezentului Contract $i legii, in masura in care paftile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligaiiilor sale, daca 
nu probeaza existenta unei cauze care sa il exonereze de raspundere jurldica, potrivit legii. 
11.2. - in cazul nerespectarii termenului de prestare, Achizitorul are dreptul de a calcula ~i percepe 
de la Prestator,cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 % pentru fiecare 
zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei. 
11.4. - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul datoreaza Prestatorului, penalitati de 
intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, rn cuantum de 0,1 % din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

12. lncetarea contractului. Rezi/ierea 
12.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri : 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i 
prin denuntare unilaterala in oricare dlntre situa~iile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~I 

art.223 alin.1 litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitlile publice. 
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezllierea contractului de servicii, cu acordarea unul 
termen de preaviz de 5 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz 
de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati ~i tara interventia instantei, In oricare 
dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care Ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 
- aparitia oricarei alte incapacitati legate care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 
zile de la aparltia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului ~i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale In a~a masura incat indeplinirea contractului 
respectlv ar fi contrara lnteresului public. 

13. Garanfia de buna execufie a contractului 
Nu se solicita. 

1.4. Recepfie ~; verificari 
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
14.2. - Verificarile vor fl efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, rdentitatea reprezentantilor sai imputernlciti pentru 
acest scop. 
14.3. - Preluarea documentatiei care face obiectul contractului de servicii se va face la sediul 
Consiliului Judetean Buzau in baza unui proces-verbal de predare-primire. 
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Art. JS. Drepturi de proprietate inte/ectua/a 
15.1 Docu mentele elaborate de prestator: harti, diagrame, schite, instructiu ni, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori 
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea 
Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante dupa plata 
serviciilor prestate de Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. Dupa incetarea 
Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Autoritatii 
contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale proiectului/Contractului in scopuri care 
.nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii contractante. 
15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 
referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga nicio 
informatie furnizata de Autoritatea contractanta, fara acordul scris prealabil al acestuia. 
15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 
exclusiva a Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum 
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care 
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 
15.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente de catre 
Prestator/subcontractantii acestuia da dreptul Autoritatii contractante la daune interese pentru 
fiecare caz in parte. 

16. incepere, finallzare, intarzieri 
16.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti 
conform prevederilor art.7. 

{2) in cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorulu i, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre Prestator, indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perloadei de 
prestare a serviciilor sau a orlcarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare $i vor semna un act aditional. 
16.2. - in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 

1. 7. Amendamente 
17.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. - 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 aditional. 
17.3. · In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, 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 .4. - Partile contractante au dreptul, pe durata lndeplinirii contractului, de a conveni modifrcarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fr prevazute la data incheierii contractului. 

1.8. Subcontractanfi 
18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. • (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constltuie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
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c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
18.3. - (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legate 
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest tucru ~i daca subcontractantii propu$i $i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, 
respectiv achizitor, Prestator ~i subcontractant sau de achizftor ~i subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractantl, contractele incheiate intre Prestator $i subcontractant/subcontractanti 
nominalizatl in oferta sau declarati ulterior, astfel incat actlvitatile ce revin acestora, precum ~i 
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse In contractul de achizitie publica. 
18.4. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contra ctu I. 
(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 parte.a de contract 
incredintata lui de catre Prestator. 
18.5.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi 
notificata supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
18.6. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 
18.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. 

19. Cesiunea 
19.1. - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, cu 
notificarea prealabila a achizitorului. 
19.2. - Cesfunea nu va exonera prestatoruJ de nici o responsabilitate privind garantla sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
20. Forta majora 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecinte lor. 
20.S. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte partl incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
21. Solutionarea litigii/or 
21.1. - Achlzitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe care amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura 
cu indeplinirea contractului 
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21.2. - Daca, dupa 15 zile de la lnceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore$ti din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare lntre payti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa In scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul 
primirii. 
23.2. - Comunicarile intre payti se pot face $i prin telefon, fax , cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

Art.24. Legea aplicabila contractului: 
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere 
in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu caracter personal 
~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor), partile asumandu-~i toate responsabilita~ile derivate din acest 
act normativ. 

24.3. - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i lnregistrarii lui la sediul 
achizitoru lui. 
Prezentul contract se perfecteaza astazi OS l2 lOJ.'3 in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

D1rec\ia Economica, 
Director executiv, 

VIZAT, 
Dfrectia Juridici ~i Administra\ie Publica Locals, 

Director Ex · 
Mirela OP 

Directia Administrare Patrimoniu si Investitii 
Director Executiv, eofltSIUUl \l\H)l'! . 

"VlltlT PENrnl.I Cl'iNT 
Pl?e~iEHTfii P 



~ Jll/Jl ,uz~JJ 
Contract. cje achizltly~ 5ervicll 0 r 

nr. / J. </ I l O 19 l _-_ --~ -" ._ i::._· _.:.._Q :_y ::::=.::::..::::-.::::-__.. 
t 

1. Preambul: 
ln temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizi~iile publice ~i ale H.G. nr. 395/2016 privind 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, s-a incheiat prezentul contract intre: 
Unitatea Administrativ Teritoriali • JUDETUL BUzAU, cu sediul in M unicipiul Buzau, B-dul N. Balcescu 

2. Definitii: 

sediul in sat 

7, avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie 
reprezentat prin Pre~edinte Petre Emanoil NEAGU, 

u Comertului cu n . r .J.U/':lr>.J./ LUJ.'+, ~oa umc ae lnregistrare Fiscala 33275822, 
____ _, deschis la Trezoreria reprezentata legal 
reprezentant legal, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte. 

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract; 
c) caiet de sarcini - document al prezentului contract, intocmit de catre Beneficiar, care include 
specificatiile tehnice ale serviciilor ce trebuie prestate de catre Prestator; 
d) caz fortuit ~conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat 
de catre eel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fl produs; 
e) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care reprezinta 
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Consiliul Judetean Buzau, In calitate de 
"Beneficiar" ~i ofertantul in calitate de "Prestator" si toate anexele sale. In prezentul contract, prin 
notiunea de "contract" se intelege "contract". 
f) data de incepere a prestarii serviciilor- data comunicata de Beneficiar in ordinul de incepere; 
g) durata de valabilltate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil 
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana 
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, inclusiv perioada de garantie 
a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 
h) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 
putea fi prevazut la 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, embarg·ou, 
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; 
i) locul de prestare al serviciilor - reteaua de drumuri judetene Buzau - zona Rm. Sarat; 
j) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea ftnanciara; 
k) ordin de incepere a prestarii serviciilor - dispozitia scrisa emisa de Beneficiar, transmisa 
Prestatorului, care trebuie sa includa si serviciile de prevenire si combatere a lunecusului, respectiv 
intrarea utilajelor si autoutilajelor in Bazele de deszapezire si in Punctele de sprijin, precum si 
eventualele dislocari dispuse ca urmare a necesitatilor intervenite; 



I) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din partile 
contractante catre cealalta pa rte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de 
indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabillte de parti; 
m) personalul - inseamna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre subcontractanti si 
responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 
n) pretul contractului - pretul platibll Prestatorului de catre Beneficlar, in baza contractului pentru 
indeplinirea lntegrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contractul; 
o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunurl cuprinse in 
anexele la prezentul contract si care au legatura cu indeplinirea obiectulul prezentului contract; 
p) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, 
stabilite de autoritatea contractanta; 
q} punere in intarziere - situatie prevazuta la art. 1522 din Codul Civil; 
r) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului 
de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior 
rezilierii; 
s) servicii si lucrari - actfvitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in 
caietul de sarcini ~i in prezentul contract; 
t} standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini 
si in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
aa) subcontractant - inseamna orice persoana fizica/persoana juridlca carela Prestatorul ii 
subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu legea; 
bb) tarif - pre.statiile utilajelor inchiriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele tarife, conform caietului 
de sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic}; 
cc) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
3.1. Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include 
forma de plural ~i vlceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

4. Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "intrelinere curenta a drumurilor $i podurilor 
judetene pe timp de iarna, prevenirea ~i combaterea poleiului $i a inzapezlrii", cod CPV: 90620000-9 
- servicii de deszapezire zona Rm.Sarat, In perioada 2019 - 2020, In conditiile calitative $i 
cantitative, precum $i In perioada convenita, In conformitate cu prevederile normativelorin 
vigoare, a reglementarilor aplicabile, astfel cum sunt prevazute In Caietul de sarcini, In conditiile 
calitative $i cantitative prevazute in acestea, $i In prezentul contract, in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 

5. Pretul contractului 
5.1. Pentru prestarea serviciilor de "intretinere curenta a drumurilor $i podurilor judetene pe timp de 
iarna, 'prevenirea $i combaterea poleiului $1 a inzapezirii", cod CPV: 90620000-9 - servidi de 
deszapezire, din judetul Buzau zona Rm.Sarat pentru iarna 2019-2020, Prestatorul va practica 
preturile/tarifele prevazute in oferta financiara propusa la procedura de atribuire. 
5.2. Pretul contractului, platibil Prestatorului de catre Beneficiar este de maxim 1.550.348,11 lei, la 
care se va adauga T.V.A., conform legislatiei in vigoare. 

6. Ourata contractului 
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii $i inregistrarii la Beneficiar $i 1$i pastreaza 
valabilitatea pana la data de 15.03.2020. 
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7. Prestarea serviciilor 
7.1. - Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe la data primirii ordinului de 
incepere a prestarii serviciilor din partea Beneficiarului ~i se va termina la data de 15.03.2020. 
7.2. - Perioada de efectuare a prestatiilor este stabilita in conformitate cu prevederile 
,,Normativului privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin H.C.J. 
nr. 83/31.03.2016. in funqie de condi~iile meteo-rutiere, aceasta perioada poate fi modificata prin 
notificarea scrisa a Beneficiarului transmisa Prestatorului. 

8. Modalitati de plate ~i recuperare a crean1elor 
8.1. - (1) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator doar daca servlciile au fost 
deja confirmate, conform cerintelor contractului si caietului de sarcini. 
(2) Facturlle se comunica Beneficiarului prin pasta cu confirmare de priniire sau prin delegat direct 
la sediul Consillului Judetean Buzau - Registratura. 
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fa~a de prevederile legii ~i ale contractului, a 
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza Prestatorul 
despre neregulile constatate in interiorul termenului de ptata. Un nou termen de plata va curge de la 
confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Prestator, completata cu 
date corecte, potrivit Jegii ~i contractului. 
8.2. - ln vederea efectuarii platii prestatiilor se va proceda la verificarea, receptia ~i confirmarea 
serviciilor prestate in conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura 
de interes national ~i investitii straine ~i al ministrului dezvoltarii regionale $i administratiei publice 
nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea reglementaril tehnice "Normativ privind prevenlrea ~i 

combaterea inzapezirii drumurilor publice" indicativ AND 525-2015, pub Ii cat in Monitorul Oficial nr. 
395/01.07.2013. 
8.3 - Prestatiile efectuate se consemneaza in documentele primare comptetate de reprezentantil 
Prestatorului, astfel cum sunt ele prevazute in caietul de sarcini. 
8.4 - Realita.tea datelor inscrise in documentele primare, de catre Prestator, se verifica de catre 
reprezentantii Beneficiarului. Deplasarea in teren a reprezentantilor Beneficiarului ~i Prestatorului 
pentru informare ~i verificare din punct de vedere cantitativ ~i calitativ a serviciilor prestate se face 
cu mijloace auto ale Prestatorului. 
8.5 - Serviciile prestate de Prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozitia Beneficiarului, 
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozilie scrisa 
a Beneficiarului, nu vor fi platite Prestatorului. 
8.6 - Prestatorul este raspunzator de .corectitudinea ~i exactitatea datelor lnscrise in situalii de 
servicii/lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate In plus, calculate in mod 
eronat. 
8. 7. - Prioritizarea serviciilor prestate ~i urmarirea executiei se fac de catre defegatul desemnat de 
Beneficiar. 
8.8. - Documentele primare necesare confirmarii serviciilor prestate sunt: 
a) buletine de incercare sau alte documente care sa ateste cantitatea de material antiderapant si 
valorile in procente ale materialelor componente; 
b) avize de inso~ire a marfii pentru transportul materialului antiderapant + bonuri de consum; 
c) foile de parcurs GPS pentru autovehicule; 
d) informarile zilnice pentru autovehicule ~i utilaje; 
e) masuratori servicii/lucrari executate; 
f) alte documente ce pot certifica serviciile/lucrarile {factura furnizor material antiderapant procurat 
sau analiza pret material antiderapant preparat). 
In baza acestor documente acceptate ~i insu~ite de reprezentantii Beneficiarului se vor lntocmi 
situatiile de servicii/lucrari. 
8.9. - Beneficiarul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
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8.10. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Beneficiarului se constata absenta 
nejustificata din bazele de deszapezire a unor autoutilaje, pentru acestea nu se vor plati prestatiile 
efectuate de la data ultimei interventii, pana la data controlului. 
8.11. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si confirmarii de· catre reprezentantii 
Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu- se in 
vedere prestatiile efectiv executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare evaluarii. 
8.12. - Beneficiarul se obliga sa plateasca pre~ul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a) pentru facturile emise ~i communicate Beneficiarului pana la data de 14 ale lunii inclusiv, plata se 
face in intervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru facturile emlse ~i comunicate Beneficiarului incepand cu data de 15 a fiecarei lunl, plata se 
va face in intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 
8.13. - Prestatorul va emite factura numai dupa insu~irea de catre Beneficiar a situa~iilor de 
servicii/lucrari aferente respectivei facturi. 
8.14 - (1) Platile pa'1iale trebuie sa fie facute, la cererea Prestatorului, la valoarea serviciilor prestate 
conform contractului ~i in eel mai scurt ti mp posibil-. S.erviciile prestate trebuie sa fie dovedite ca atare 
printr-o situatie de servicii/lucrari pa'1iala, lntocmita astfel in cat sa asigu re o rapid a ~i sigura verificare 
a lor. Din situatiile de servicii/lucrari pa'1iale, Beneficiarul va putea face scazaminte pentru servicii 
facute Prestatorului ~I convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurlle in care 
ele sunt prevazute In contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
{2) Situatiile de servicii/lucrari pa'1iale - decadale - .se confirm a in termen de eel mult 15 zile de la 
data inregistrarii la sediul Beneficiarului, daca nu s-au ridicat obiectii cu privire la ele. 
{3) P!atile pa'1iale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea 
~i garantia de buna executie a Prestatorului; ele nu se considera, de catre Beneficiar, ca receptie a 
servicllor prestate. 
(4) Mijloacelor de mecanizare, aflate in bazele de deszapezire, si care nu sunt solicitate sa aqioneze, 
ca urmare a conditiilor meteo-rutiere favorabile (temperaturi pozitive, lipsa poleiului, lipsa ninsorilor, 
etc), II se va confirm a sl plati doar un nu mar de 8 ore/zi - tarif de a~teptare. 
(5) Tarifele de actionare vor fi insotite obligatoriu de desfa~uratorul de tarif ce va con1ine in mod 
distinct urmatoarele elemente: 
a) cheltuieli cu amortismentul; 
b) cheltuieli normate de intretinere; 
c) cheltuieli cu salarizarea; 
d) cheltuieli cu carburantul; 
e) cheltuieli cu lubrifiantii; 
f} cheltuieli cu anvelope; 
g) cheltuieli cu acumulatori. 
(6) Tarifele de a~eptare vor acoperi numai manopera necesara deserven!ilor de maxim 8 ore/zi. 
8.15. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea ultimei situatii de plata 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, In special, datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

9. Aplicabilitate 
9.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti, sub 
rezerva constituirii garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile prezentului 
contract. 

10. Documentele contractului 
9.1. Documentele contractului care fac parte integranta din acestea sunt: 
a) propunerea tehnica si propunerea finandara; 
b) caietul de sarcini si anexele acestuia; 

4 



c) garantia de buna executle; 
d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 
e} acordut de asociere (daca este cazul), legalizat; 
f) lista cu subcontractanti (daca este cazul); 
g) contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul); 
h) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului. 
i) alte anexe conform specificatiilor caietului de sarcini. 
9.2. in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, 
prevaleaza prevederile caletului de sarcini. 

10. Standarde 
10.1. Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 
prescripllile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica ~i vor fi in 
conformitate cu cerinlele din Caietul de sarcini ~i cu normativele, nomenclatoarele ~i 

reglementarile tehnlce aplicabile. 
10.2. Contractul se va incheia in baza Planului operativ de actiune pe timpul iernii- aprobat ~i in 
baza Ordlnul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes na~ional ~i investitii 
straine $i al ministrului dezvoltarii regionale ~i administratiei publice nr. 289/2170/2013pentru 
aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea ~i combaterea inzapezirii drumurilor 
publice" indicativ AND 525-2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 395/01.07.2013. 

11. Obligatiile Prestatorului 
11.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in 
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate. 
11.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele $i/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract. Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului 
contractului vor respecta prescriptiile tehnice prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica 
si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normativele, nomenclatoarele si 
reglementarile tehnice aplicabile. 
11.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederlle ,,Normativului 
privind prevenirea $i combaterea inzapezirii drumurilor judetene", aprobat prin HCJ nr. 
83/31.03.2016 $i ale caietului de sarcini, in conditiile calitative $i cantitative prevazute in acestea, in 
limita necesitatilor solicitate de Beneficiar. 
11.4. - Prestatorul poarta raspunderea pentru modul in care i$i desfa~oara activitatea pe toata 
durata contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviciilor sau 
pentru eventuale accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului. 
11.5. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror: 
i) reclamatii ~i aqiuni in justitie, ce rezufta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, ~I 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptla situatiei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Beneficlar. 
11.6. - Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de lndeplinire a contractului, pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor din Ordinul 
minlstrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national ~i investitii straine ~i al 
ministrului dezvoltarii regionale ?i administratiei publice nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea ~i combaterea lnzapezirii drumurilor publice" 
indicativ and 525-2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 395/01.07.2013. 
11. 7. - Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii ~i lnchiriate. 
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11.8. - Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii ~i inchiriate, instruirea 
personalului, acordarea echipamentului ~i a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea 
accidentelor de munca. 
11.9. - Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni 
inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i a cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane. 
11.10. - Prestatorul va despagubi Beneficiarul 'impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu 
neindeplinirea in mod culpabil a obligatiilor prevazute la art.10.9, pentru care responsabilitatea 
revine prestatorului. 
11.11. - Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 ~i 14-17 din 
OG nr. 43/1997, republicata ~i modificata) in executarea contractului, prin aqiunea sau inactiunea 
sa, precum ~i pentru orice accidente, pagube, prejudicii cauzate tertilor de starea necorespunzatoare 
a drumurilor si neasigurarea conditiilor de circulatie corespunzatoare, pe perioada de executie a 
contractului. 
11.12 - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor $i metodelor de prestare 
utilizate, cat $i de calificarea personalului folosit pe durata contractului. 
11.13. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute. 
11.14. - Termenul minim de interventie (respectiv durata de timp care se scurge de la momentul 
primirii solicitarii de interventie din partea Beneficiarului sau a oricarei alte persoane fizice sau 
juridice indreptatite a o solicita pana la momentul interventiei efectiva a Prestatorului in vederea 
efectuarii activitatilor de deszapezire combatere lunecus) este de 30 minute, urmand ca restabilirea 
completa a circulatiei pe tronsonul respectiv de drum sa se faca In eel mult 24 ore pe un sens/48 ore 
pe ambele sensuri, functie de nivelul de interventie prezentat in caietul de sarcini special. 
11.15. - Pentru realizarea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul se obliga sa asigure $i sa mentina 
constant numarul de baze de deszapezire $i de utilaje, asumate prin oferta sa tehnica - anexa la 
prezentul contract. 
11.16. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore $i sectoare de drum a interven~iilor cu utilajele $1 

echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozitia Beneficiarului 
zilnic, pentru ziua precedenta. 
11.17. - Prestatorul va desemna o persoana de contact, cu putere de decizie, responsabil cu 
prestarea serviciilor care va tine legatura permanent cu Beneficiarul, pentru informari, nominalizata 
In anexele solicitate la prezentarea ofertei, pe zone de responsabilitate. 

12. Obligatiile ~i drepturile beneficiarului 
12.1 - (1) Beneficlarul are obligatia de a aduce la cuno$tinta Prestatorului informarile ~i prognozele 
meteo primite de la ANMH, precum ~i protocoalele incheiate cu unitati utilfzatoare ale drumurilor 
publice (Ambulanta, Politia Rutiera, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta). 
(2) Beneflciarul are dreptul de a verifica stadiul pregatirilor de iarna la fiecare baza de deszapezire 
urmand a se intocmi procese verbale de constatare a stadiului pregatirilor. 
12.2 ~ (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul servlciilor, 
lib er de orice sarcina, respectiv drumurile judetene ce fac obiectul prezentului contract. 
{2} Costurile pentru consumul de utilitati precum ~i eel al contoarelor sau al altar aparate de masurat 
se suporta de catre Prestator. 
12.3 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului lntreaga documentatie 
necesara pentru prestarea serviciilor contractate. 
12.4 - Beneflciarul are obligatia de a coordona, controla, confirma ~i achita prestatiile efectuate 
fiind raspunzator numai pentru dispozitiile emise. 
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12.5 - Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice: 
a) cu privlre la furnizorii implicati in contractul; 
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati pe 
niveluri ale lantului de subcontractare. 
12.6 - Beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului1 iar acesta trebuie sa se conformeze, 
documentele justificative (facturi, bonuri1 ordine de plata, contracte, etc.) privind preturile de 
achizltie a bunurilor/serviciilor utilizate In executia lucrarilor/prestarea serviciilor din contract. 

13. Sanciiuni pentru neindepllnirea culpabila a obligatiilor 
13.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, 
partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor 
prezentului Contract ~i legii, In m~sura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca 
nu probeaza existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una dintre parti nu i~i indeplineste 
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 
Contractu lu i. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractului 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 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative side 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele Contractului, 
obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, 
protectia mediului1 legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de 
personal etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte dauze care protejeaza interesul public 
aferente contractului. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, executarea 
garantiei de buna executie ~i/ sau prin urmarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindep·linite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Prestatorul. 
13.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Prestatorul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 
0,1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea serviciilor prestate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
(2) Daca nu se poate stabili valoarea serviciilor prestate cu intarziere, Prestatorul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a Contractului mentionata la art. 
5 pentru fiecare zi de intarziere pan a la lndeplinirea obligatiei. 
13.3. Pentru neplata cu rea-credinta la termen a facturilor, potrivit art.6 din Contract1 Beneficiarul 
datoreaza Prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data 
scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la 
achitare. 
13.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, 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 serviciilor neprestate. Daca nu se poate stabili proportia 
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neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza 
Beneficiarului 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 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din vafoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau lntinderea prejudicului suportat {caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1- (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este in procent de 10 %, din valoarea 
fara TVA a contractului, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, pentru intreaga perioada de 
valabilitate a acestuia. 
(2) Garantia de buna executle se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Beneficiarului 
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 
Beneficiar in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Prestatorulul ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului 
este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa 
despagubeasca Beneficiarul integral ~i intocmai. 
{4) Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Prestatorul a 
facut dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) in cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, 
Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a 
contactului, in conditiile $i sub sanctiunile stabilite prin contract. 
14.2 - (1) De regula, garan~ia de buna execulie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare em is in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, 
care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 36 a/in. (3)-(5) din HG nr.395/2016. Dovada 
constituirii garantiei se depune la beneficiarin term en de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare 
a contractului, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a contractului de catre Beneficiar. 
(2) Daca partile convln, garantia de buna executie se poate constitui §i prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi partiale. 
(3) in cazul prevazut la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 
Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 
acestuia $idea comunica beneflciarului dovada deschiderii acestuia in termen de 5 zile lucratoare de 
la intrarii in vigoare a contractului, sub sanqiunea denuntarii unilaterale a contractului de catre 
Beneficiar. 
(4) Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit 
alin. (2) ~i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil 
prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite Prestatorului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul ~i va in~tiinta Prestatorul 
despre varsamantul efectuat, precum ~; despre destinatia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului prevazut la alin. 
(3} pot fi dispuse plati atat de catre Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta unitatii 
Trezoreriei Statului, cat ~i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Beneficiarului in 
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. {2) ~i (3) este purtator de dobanda in favoarea 
Prestatorului. 

8 



14.3 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul lndeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu i~i 
indepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii une; pretentii asupra 
garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat ~i 
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum ~i 
modul de calcul al prejudiciului. In situa\ia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, 
Prestatorul are obliga\ia de a relntregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
14.4. - Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie In eel mult 14 zile de 
la data lndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul, daca nu a rldicat pana 
la acea data pretentii asupra ei. 

15. incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului 
15.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de intretinere curenta pe timp de 
iarna, care fac obiectul prezentului contract, la data inscrisa de Beneficiar in Ordinul de incepere a 
prestarii serviciilor, emis de acesta din urma. 
15.2. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 
15.3. - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 
15.4. - in cazul in care prestatoru! sufera lntarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate Beneficiarului, care solicita achiziJionarea unor servicii noi, similare celor prevazute in 
contractul initial, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul,·care se vor adauga la pretul contractului. 
15.5 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul stabilit, termen care 
se calculeaza de la data lnceperii prestarii serviciilor. 
(2) Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau alte circumstante 
neobi~nuite 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 ~i vor semna un act 
aditional. 
15.6 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor 
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
15.7 - In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenutui de executie, 
orice intarziere In indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
15.8. - Prezentul contract inceteaza in conditlile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d} in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Beneficiar in cazul in care prestatorul nu face dovada 
constituirii garantiei de buna executie in termenul ~i conditiile contractuale. 
f) fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in conformitate cu dispozltiile 
dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de 
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 
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f.l) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat 
exduderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
pub lice; 
f.2) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectlv, avand in vedere o incalcare grava 
a obligatiilor care rezulta din leglslatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o decizie 
a Cuf1ii de Justitie a Uniunil Europene. 
15.9 Prezentul contract inceteaza In conformitate cu dispozltiile dreptului comun, precum ~i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.l 
litera a} ~i b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
15.10. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune
interese. 
15.11. - (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral, dupa acordarea unui preaviz de 7 zile 
Prestatorufui, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului ~i caietului de sarcini; 
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de servicii; 
c} in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de 
neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, cuantumul si forma solicitate 
prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca 
angajamentele; 
e) Prestatorul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art. 16 al prezentului contract. 
15.12 - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se 
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract, sa notifice 
Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei sltuatii prevazute de Legea nr. 
85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea dedansarii 
procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice 
lnformatie in legatura cu starea de fapt a societatii). 
15.13. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa 
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara lnteresului public. 
(2) Beneflciarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract ~i In situatia in care 
repartizarea resurselor financiare a fost modificata. 
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contractul indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

16. Amendamente 
16.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
16.2. - Contractul poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa reflecte 
modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Beneficiarului, in cazul in care: 
a) Prestatorul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata el sau alte modificari ale actului 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) P restatoru I este in lo cu it de u n nou P restator, in situ ati a in ca re d re ptu ri I e ~i ob I igati i I e P restate ru I u i 
initial rezultate din contractul sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt 
operator economic care indepline~te criteriile de calificare ~i selectie stabilite initial, cu conditia ca 
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aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului si sa nu se realizeze 
cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice 
nr. 98/2016, 
16.3. - 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 Aditional. 
16.4. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, 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. 
16.5 - 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 ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractu I u i. 
16.6. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitlv pe baza caruia ofertantul 
a fost dedarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

17. Subcontractanti. Terti 
17.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul. 
17.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati care sa contina obligatoriu eel putin urmatoarele elemente; 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c} valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
17.3. - (1) Beneficiarul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~ia solicita, pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i si-au 
exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului sau la momentul 
introducerii acestora in contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar. 
Beneficiarul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respect iv Beneficiar, Prestator 
~i subcontractant sau de Beneficiar ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul 
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractulul sau atunci cand se introduc noi 
subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator ~ i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel l'ncat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul. 
17.4. - (1) In caiul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustf nator 
Troia Premium Construct SRL, acesta are obl igatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 15 
zile de la data la care constata acest fapt. 
(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati 
sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca 
Prestatorul intampina diflcultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de 
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul 
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract 
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pentru care a prim it sustinere din partea tertului sustinator Troia Premium Construct SRL 
si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea pa rte a contractului ce face obiectul 
Angajamentului ferm de sustinere. 
(4) In cazul in care Prestatorul intamplna diflcultati sau este in lmposlbilitatea derularii 
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator 
Troia Premium Construct SRL, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si 
reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului 
pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, 
tertul sustinator Troia Premium Construct SRL si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la 
Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi !imitative, urmatoarele: 

tertul sustinator Troia Premium Construct SRL va duce la indeplinire contractul sau acea parte 
a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 

prevederile contractului incheiat intre Prestator si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului 
sustinator. 
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se moblliza in termen de 10 de zile de la data semnarii 
Actului Aditional la Contract sau a intelegerii scrise si de a prelua si a duce la indeplinire contractul 
sau acea pa rte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 
17.5. - Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a 
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand 
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator, inclusiv printr-o cesiune a drepturilor 
prestatorului catre beneficiar, cu titlu de garantie. 

18. Masuri privind securitatea ~i sanatatea in munca. Masur! privlnd apararea impotriva incendiilor 
18.1. - (1) Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamente tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Prestator 
(subcontractanti) sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederilr Legii securitatii si 
sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate 
prin H.G. nr. 1425/2006, completate si modificate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare 
legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata de Prestator, subcontractanti sau lucratori independenti, care desfasoara 
activitati pentru Prestator, acesta va comunica accidentul de munca, evenimentul sau incidentul 
periculos, conform prevederilor legale, la lnspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs. 
Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
(3) Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
18.2. - Prestatorul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona 
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea 
criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. Serviciile de intretinere 
curenta pe timp de iarna se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Prestatorului si 
al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, 
functie de tipul serviciilor side tehnologiile de lucru aplicate. 
18.3. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Prestatorul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 
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19. Cesiunea 
19.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, 
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate 
initial. 
(2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contractul. 

20. Forta majora ~i cazul fortult 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
20.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
20.4. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortel majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
lmediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dlspozitie in vederea 
Ii m ita rii conseci ntelor. 
20.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul 
sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
20. 7. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractual a pentru un caz 
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

21. Solutionarea litigiilor 
21.1. - Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratatlve, Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 
de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractul 
21.1- Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
23.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e
mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

24. Legea aplicabila contractului 
24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu caracter personal 
$i privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE {Regulamentul general 
privind proteC!ia datelor), partile asumandu-~i toate responsabilitalile derivate din acest act 
normativ. 
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25. Dispozitll finale 
25.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea 
oricarei prevederi din contract. 
25.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga 
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau 
negocieri care au avut toe int re pa11i inainte de semnarea acestuia, precum ~i faptul ca nu exista niciun 
fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in 
contract. 
25.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara 
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si 
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale 
aplicabile. 
25.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor legii 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, in special ale art. 12-15 din lege, 
si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fisca/e in domeniul bancar, ca relatiile 
contractuale dintre parti se desfasoara pe prlncipii de buna credinta si cu respectarea acestor 
dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor 
legale enuntate. 

Prezentul contracts-a lncheiat astazi data de 1~. /J ·~ 0/2 1a sediul autoritatii contractante, in doua 
exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. 
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~i lnvestitii, 
Director executiv 
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Contract subsecvent de p?:J.ta,r! servicii 
nr. J&.[~~ din .. 1$.: ....... !~18 

incheiat In baza acordului cadru nr. 9404 din data 27.06.2018 1./ 

Tn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 s-a incheiat prezentul contract subsecvent de 
servicii intre: 

Art. 1. Parti contractante: 
a.) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BUzAU, cu sediul in municipiul Buzau, B-dul 

4.112 I 0238.725.507, avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie 
la Trezoreria Buzau reprezentata prln Pre~edintele Consiliului 

uzau - Petre Emanoil NEAGU, In calitate de achizitor, pe de o parte 

b.} S.C. Elsaco Solutions S.R.L., cu sediul social in Botosani, str. Cuza Voda nr. 3, bl. M3D, cod postal 
710236, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Trlbunalul Botosani sub nr. J07/319/2001, 
Cod fiscal R014364265 his la Trezoreria 

eprezentata prin 

Art. 2. Definiiii: 
ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a.) contract subsecvent - prezentul contract $i toate anexele sale a$a cum sunt prevazute prin actele 
normative in vigoare (art. 147 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016); 
b.) achizitor $i prestator - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c.) beneficlari - achizltorul $i cele 15 unitati admlnistrativ - teritoriale care utilizeaza infrastructura 
necesara in proiectul ,,lmplementare solutii de e-guvernare la nivelul judetului Buzau pentru 
eficientizarea serviciilor p4blice ofe.rite ciitre cetiitenr' SMIS 48373; 
d .) pretul contractului- pretul platibil prestatorului (sau subcontractantilor acestuia, daca ace$tia exista 
$i daca ~i-au exprimat optiunea de a fi platiti in mod direct) de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
e.) servicii • activitati a caror prestare face obiectul contractului $i orice alte asemenea obligatii care 
revin prestatorului sau subcontractantilor prin contract (sau se pot deduce in mod rezonabil din acesta) 
?i daca este cazul prin lege; 
f .) prod use accesorii - echipamentele ~; or ice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele fa prezentul 
contract sau care se pot deduce in mod rezonabil din acesta $i pe care prestatorul sau subcontractantii 
au obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
g.) destinatie flnala - locul unde prestatorul sau subcontractantii au obligatia de a presta serviciile sau 
de a furnlza produsele accesorii (daca astfel de produse accesorii e · v la este 
reprezentata, dupa caz, de sediul achizitorului sau de cele ale beneflciaril 
h.) forta majora - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut in 
prevederilor art. 1351 din Codul Civil In vigoare; 
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i.) cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici impiedicat de catre eel care ar fi 
fost chem at sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Codul Civil in vigoare). Sunt 
considerate forta majora sau caz fortuit urmatoarele: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 
alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora/caz fortuit un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face costisitoare executarea obligatiilor unela 
din paf1i; 
j.) clauze de indexare - reprezinta acele prevederi contractuale referitoare la actualizarea pretului 
contractului in cazul In care au loc modificari legislative sau au fast emise de ditre autoritatile locale 
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite 
locale. Sunt considerat clauze de indexare ~i acele cazuri in care pe piata au aparut anumite conditii, in 
urma carora s-a constatat cre~erea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale 
ofertei, al caror efect se reflecta in cre~terea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat 
pretul contractului; 
k.) clauze de revizuire - reprezinta acele prevederi contractuale referitoare la modiflcarea contractului 
fara a mai fi necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire, altele decat clauzele de indexare; 
I.) zi - zi calendaristica cu exceplia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; an* 365 
de zile. Termenele cuprinse in prezentul contract se determina conform regulilor de calcul stabiHte la 
art. 3 alin. 2} din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Art. 3. lnterpretare: 
Alin. (1) In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor 
include forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis ~i cerut de context. 
Alin. (2) Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se 
specifica In mod diferit. 

CLAUZE OBLIGATORll: 

Art. 4. Obiectul principal al contractului: 
Alin. (1) Prestatorul se obliga ca In perioada convenita sa asigure Servicii de mentenanta pentru 
echipamentele hardware din cadrul proiectului ,,lmplementare solufii de e-guvernare la nlvelul 
judefului Buziiu pentru eficientizarea servicii/or pub/ice oferite catre cetoteni" SMIS 48373, 1n 
conformitate cu obligaiiile prevazute prin prezentul contract, acordul cadru $i prin lege. 
Alin. (2) De asemenea, prestatorul va asigura, instruirea beneficiarilor cu privire la utilizarea 
echipamentelor hardware (inclusivin cazul inlocuirii acestora cu altele). 
Alin. (3) Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere ~i sa plateasca pretul convenit daca 
serviciile prestate conform prevederilor prezentului contract corespund din punct de vedere calitativ 
~i cantitativ solicitarilor achizitorului ~J daca este cazul celor prevazute de lege. 

Art. 5. Pretul contractului ~i modalitali de plati: 

Alin. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului sau subcontractantilor 
de catre achizitor, este de 53.976,00 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. in vigoare la data platii. 
Preturile unitare sunt cele men1ionate in acordul cadru. 

Alin. (2) Achizitorul va deconta sumele aferente contractului pe baza verifi rvidilor 
prestate (sau daca este cazul a bunurilor accesorii furnizate) de catre re 
de alte persoane special lmputernicite de acesta, avandu-se in vedere 
prestate $i daca este cazul bunurile efectiv (real) furnizate precum ~i calit 

A/in. (3) Acceptarea la plata a serviciilor prestate {bunurilor accesorii furn! 
prestatorului pentru viciile dovedite ale acestora (chiar daca ele nu 
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reprezentantii achizitorului). 

Alin. (4) Conform art. 218 a/in. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziWle publice, autoritatea 
contractanta va efectua, la solicitarea expresa a subcontractantilor, plati directe catre ace~tia 

(corespunzator partii/partilor din contract indeplinita/indeplinite de ei) in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile ~i in masura in care natura contractului permite acest lucru. Tn acest caz are loc 
transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractanti pentru partea/partile din contract 
realizata/realizate de ei. Transferul va opera din momentul in care a fost confirmata indeplinirea 
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

Alin. (5) in vederea efectuarii de plati directe catre subcontractorii, ace~tia i~i vor exprima (la momentul 
incheierii contractului de achizitie publica sau, dupa caz, la momentul introducerii acestora in 
contractul de achizitie publica) optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. 

Alin. (6) Achizitorul va efectua platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 
acestora este confirmata prin documente agreate de toate partile (respectiv autoritate contractanta, 
prestator $i subcontractant) sau de autoritatea contractanta $i subcontractant atunci cand, in mod 
nejustJficat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

Alin. (7) Dispozitiile referitoare la plata directa a subcontractantilor nu vor diminua raspunderea 
prestatorului in ceea ce prive~te modul de indeplinlre contractului de achizitle publica. 

Alin. (8) Prin exceptie de la prevederile alineatului anterior, prestatorul nu va raspunde pentru 
indeplinirea obligatlilor ce cad in sarclna subcontractantului in situatia in care a comunicat motivat 
achizitorului faptul ca subcontractantul nu $i-a indeplinit o pare/toate obligatiile iar achizitorul 
procedeaza totu~i la receptia $i plata serviciilor prestate/bunurilor accesorii furnizate fara a tine cont 
de obiectiile contractantului. 

Alin. (9) Exceptarea de la raspundere se refera doar la serviciile prestate/bunurile livrate care 
indeplinesc in mod cumulativ condiliile precizate anterior (respectiv sunt prestate de catre 
subcontractant ~i achitate de catre achizitor iar prestatorul I-a in$tiintat in scris $i motivat pe achizitor 
despre neconformitatile constatate inainte ca acesta sa faca receptia $i plata serviciilor 
prestate/bunurilor livrate}. 

Art. 6. Durata contractului: 

Alin. (1) Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.01.2020 $i produce efectele pana la 
eliberarea/restituirea garantiei de buna executie conform art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca 
achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei) sau pana la solutionarea definitiva a oridiror divergente ivite 
intre parti cu privire la derularea contractului (inclusiv eventuale aqiuni In instanta). 

Alin. (2) Prin exceptie de la prevederile alineatului anterior, durata contractului este identica cu 
termenul legal de prescriptie, in cazurile prevazute la art. "Clauze finale" din prezentul contract. 

Alin. (3} Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la implinirea termenelor mentionate la 
alineatele precedente. 

Alin. (4) Durata contractului este distincta de perioada de prestare a serviciilor (termenul de prestare 
a serviciilor este, alaturi de alte elemente precum perioada de plata a facturilor, termenul de restituire 
a garantiei de buna executie, termene pentru exercitarea eventualelor actiuni in justitie etc parte a 
duratei contractului). 

Art. 7. Perioada de prestare a serviciilor: 
Alin. (1) Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se lntin 
la data de 01.01.2020, fara a mal fi necesara efectuarea alter formalitati 
Alin. (2) Prestarea serviciilor va incepe imediat dupa ce sunt lndeplinlt 
conditii: 
~ contractul a fest semnat de catre ambele parti; 
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- prestatorul a constituit garantia de buna executie (printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari) sau a facut dovada faptului ca 
a deschis un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din 
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre 
prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul 
contractului. 

Art. 8. Documentele contractului: 
Alin. (1) Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documentele 
mentionate de acest text de lege devin anexe la prezentul contract. 
Alin. (2) Conform art. 147 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 
de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, pe parcursul indeplinirii 
contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini/ documentatia de atribuire, prevaleaza prevederile 
acestuia/acesteia din urma. 
Alin. (3) Tn cazul in care exista diferente intre contract ~i celelalte documente intocmite de achizitor 
(documente care in conformitate cu prevederile art. 147 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 
395/2016 sunt anexa la contract) prevaleaza prevederile contractului celelalte documente corectandu
se in mod corespunzator. 

Art. 9. Obligatiile principale ale contractantului: 
Alin. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i daca este cazul sa furnizeze bunurile accesorii ce 
fac obiectul contractului la standardele ~i/sau performantele solicitate de achizitor ~i/sau, daca este 
cazul, prevazute prin lege. 
Al. (2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa furnizeze, daca este cazul, produsele ce fac 
obiectul contractului in termenele stabilite prin acesta sau anexele sale. 
Alin. (3) Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

a.) redamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea de catre acesta a unor drepturi de 
proprietate intelectuala (licente, brevete, nu me, marci inregistrate etc.) in legatura cu serviciile 
prestate sau bunurile accesorii furnizate; 

b.) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea indicatiilor scrise ale achizitorului sau utilizarea 
materialelor puse la dispozitie de catre achizitor. 

Alin. (4) Prestatorul se obliga sa inscrie pe facturile depuse la sediul achizitorului in vederea decontarii 
numarul contractului in baza caruia au fost emise. 
Alln. (5) Orice alte cheltuieli care rezulta din prezentul contract sau se pot deduce in mod rezonabil din 
acesta (precum, dar fara a se limita la: deplasarea, cazarea ~i orice eventuale diurne platibile 
personalului tehnic de specialitate al contractantului cu ocazia deplasarii la sediile beneficiarilor, 
depozitarea, transportul, instalarea ~i punerea in funqiune a produselor software sau, du pa caz, a celor 
hardware ce fac obiectul serviciului de mentenanta, instruirea personalului beneficiarilor cu privire la 
utilizarea componentelor software sau, dupa caz, a echipamentelor hardware etc) ~i care exceda valorii 
sale se suporta de catre prestator. 
Alin. (6) Tn cazul in care serviciile prestate $i daca este cazul bunurile accesorii furnizate in baza 
contractului nu corespund standardelor de calitate solicitate de achizitor $i/sau prevazute de lege, 
prestatorul se obliga sa asigure refacerea/retransmiterea lo ea sa respecte 
standardele mention ate anterior fara alte cheltuielii pentru auto 
Alin. (7} Prestatorul are obliga~ia de a remedia viciile aparute cu restate/bunurile 
livrate cu atentia $i promptitudinea cuvenita, in concord asumate prln 
contract/stabilite prin lege. 
Alin. (8) Prestatorul are obligatia de a supraveghea realizarea s nta $i dupa caz 

Pagina 4 din 14 



livrarea $i instalarea bunurilor accesorii, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, 
echipamente/e $i toate celelalte obiecte (precum, dar fara a se limita la: mijloace de transport pentru 
personalul sau de specialitate, truse de scule necesare prestarii serviciilor de mentenanta, CD/DVD-uri, 
memory stik·uri etc.) cerute de $i pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora 
este prevazuta de lege/contract sau se poate deduce In mod rezonabil din acestea. 
Alin. (9) In raporturile dintre parti, prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea $i 
siguranta tuturor operatiunilor realizate de el {direct sau prin prepu$ii sai). 
Alin. (10) Prestatorul are obligatia de a respecta $i executa dispozitiile scrise ale achizitorului In 
problemele legate de indeplinirea obligatiilor asumate daca acestea sunt mentionate sau se pot 
deduce in mod rezonabil din contract. in cazul in care prestatorul considera ca dispozitiile achizitorului 
sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obieqiile 
respective sa II absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale sau pun in pericol siguranta angajatilor sai ori a unor terte persoane. In 
acest caz prestatorul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza 
deciziei sale. 
Alin. (11) Daca respectarea ~i executarea dispozitiilor prevazute la alineatul precedent determina 
dificultaii ce nu puteau ti prevazute in mod rezonabil la data intocmirii ofertei de un operator economic 
diligent $i care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. In acest caz, inainte de a proceda la executarea dispozitiilor scrise ale achizitorului care 
presupun costuri suplimentare, prestatorul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest 
lucru. 
Alin. (12) in cazul in care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei proceduri de atribuire, 
achizitorul va comunica prestatorului acest lucru $i va dispune, daca este cazul, sistarea 
contractului/prestarii ace/or servicii/livrarii acelor bunuri accesorii care necesita organizarea unei 
proceduri de atribuire. 
Alin. (13) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea $i exactitatea datelor lnscrise in facturile sau 
documentele emise de el in legatura cu realizarea contractulul. Contractantul va suporta orice 
prejudiciu produs achizitorului ca urmare a informatiilor incorecte/false transmise acestuia. 
Alin. (14) Prestatorul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la protectia 
impotriva incendiilor, a muncii sau a mediului. Prestatorul va suporta toate pagubele produse 
achizitorului, beneficiarilor sau unor terte persoane ca urmare a nerespectarii de catre angajatii sau 
prepu$ii sai a obligatiilor mai sus mentionate. 
Alin. (15) Achizitorul nu va raspunde pentru accidentele de munca sau orice alte prejudicii cauzate de 
nerespectarea de catre angajatii/prepu~ii contractantului a dispozitiilor mentionate anterior. 
Prestatorul va asigura repararea integrala a oricaror prejudicii aparut ca urmare a nerespectarii 
prevederilor cuprinse la alineatul anterior. 
Alin. (16) De asemenea, prestatorul va repara integral orice prejudicli cauzate achizitorulul sau 
beneficiarilor de metodele sale de lucru, de utilizarea unor componente hardware incompatibile cu 
sistemul informatic integrat ce face obiectul prezentului contract, de actualizarile necorespunzatoare 
efectuate de personalul/prepu~ii contractantului etc. Prestatorul nu va raspunde de prejudiciile 
mentionate in prezentul alineat daca a ln~tiintat, in scris ~i motivat achizitorul (oferind totodata solutii 
alternative), cu privire la riscurile ce pot aparea in cazul utilizarii unor metode de lucru 
necorespunzatoare, a unor componente hardware incompatibile sau de realizarea unor actualizari 
necorespunzatoare, iar achizitorul nu a tinut seama de acestea. 
Alin. {17) In relatiile dintre paftl, prestatorul este considerat angajat in acceptiunea art. 74 din Legea 
nr. 8/1996, iar achizitorul este considerat angajator. 
Alin. (18) Prestatorul va participa, In limitele sale de interventle d 

prestarea de servicii de mentenanta pentru echipamentele 
actualizarea/upgradarea echipamentelor sistemului informatic 
contract ori de cate ori este necesar astfel incat acesta sa respe 
Alin. (19) Daca este cazul, prestatorul va asigura suport de spe 
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datelor de pe HDD-urile defecte existente la niveluf unitatilor administrativ - teritoriale ce au calitatea 
de beneficiari ai proiectului, exceptand situatiile in care nu se poate realiza recuperarea datelor fara 
dezasamblarea HDD-urilor defecte si recuperarea datelor direct de pe platane, tn limitele sale de 

interventie date de obiectul contractului, respectiv prestarea servicii de mentenan~a pentru 
echipamentefe hardware din cadrul proiectului. 
Prestatorul, in limitele sale de interventie date de obiectul contractului, poate realiza recuperarea 
datelor cu programe de specialitate daca HDD-urile prezinta defecte software sau electronice. 
Recuperarea datelor de pe platanele HDD-urilor defecte se realizeaza doar in laboratoare specializate, 
costurile pentru recuperarea datelor fiind in sarcina achizitorului. 
Alin. (20) in cazul in care pe durata prezentului contract au loc controale ale organismelor de 
monitorizare a proiectului, prestatorul va asigura, la cererea achizitorului, speciali~tii necesari pentru 
a raspunde la solicitarile de clarificare venite din partea reprezentantilor acestor structuri referitoare 
la funqionalitatea echipamentelor sistemului lnformatic pentru care prestatorul asigura mentenanta 
conform prevederilor contractuale. 
Alin. (21) Dadi, in urma controalelor efectuate de organismele de monitorizare a proiectului, se 
constata disfunctionalitati ale echipamentelor sistemului informatic integrat pentru care prestatorul 
asigura mentenanta conform prevederilor contractuale, prestatorul va asigura lnlaturarea lor fara alte 
cheltuieli suplimentare ~i in termenul de remediere stabilit contractual sau dad nu a fost stabillt un 
astfel de termen in eel precizat de achizitor (la stabilirea termenului de catre achizitor se va avea in 
vedere complexitatea problemelor ce trebuie remediate). 
Alin. (22) in situatia In care organele de control aplica coreqii financiare achizitorului ca urmare a 
constatarii unor disfunqionalitati ale echipamentelor hardware ale sistemului informatic integrat 
pentru care prestatorul asigura mentenanta conform prevederilor contractuale ce se datoreaza culpei 
prestatorului, atunci achizitorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la prestator {inclusiv 
prin executarea garantiei de buna-executie). 

Art. 10. Obligaime achizitorului: 
Alin. (1) Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile $i daca este cazul bunurilor accesorii In situatia 
in care acestea corespund din pun ct de vedere calitativ ~i cantitativ standardelor ~i/sau performantelor 
solicitate de achizitor ~i/sau, daca este cazul, celor prevazute de dispozitiile art. 6, alin. (1) din Legea 
nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierU in executarea obfigatiilor de plata a unor 
sume de bani rezu/tand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati 
contractante, actualizata la zi, adica in maxim 30 de zile. 
Alin. (2) Plata facturilor se va face In termenele prevazute de dispozitiile legale mai sus evocate. Daca 
achizitorul nu onoreaza facturile in termenele prevazute de lege prestatorul are posibilitatea de a sista 
prestarea serviciilor ~i livrarea a bunurilor accesorii (daca acestea nu au fost prestate/livrate) ~i de a 
urmarii realizarea drepturilor sale in conditiile stabilite de legile In vigoare $1 de prezentul contract. 
Alin. (3) lmediat dupa ce achizitorul i~i onoreaza obligatiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor 
~i/sau livrarea bunurilor accesorii (daca acestea nu au fost prestate/livrate} in eel mai scurt timp posibil. 
Alin. (4) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricaror alte informatii 
sau dispozitii scrise transmise prestatorului. 

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabil~ a obligaiiilor: 
Alin. (1) Tn cazul in care una din parti nu t~i indepline~te sau i~i indepline~te in mod necorespunzator 
obl'igatiile asumate, cealalta parte poate cere executarea silita a 
sau executate in mod necorespunzator. 
Alin. (2) Daca nu cere executarea silita a obligatiilor contractuale, 
executate in mod necorespunzator are dreptul la rezilierea cont 
daca i se cuvin (conform art. 1549 din Codul Civil). Tn acest ca 
creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespu 
rezilierea, aceasta urmand sa opereze de plin drept. 
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Alin. (3) Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilaterala va avea loc prin notifkarea scrisa a 
debitorului de catre creditor cu privire la obliga~iile neexecutate sau executate in mod 
n ecorespu nzato r. 
Alin. (4) Tnainte de a invoca rezilierea unilaterala, creditorul ob/igatiei neexecutate sau executate in 
mod necorespunzator va notifica debitorul cu privire la neconformitatile constatate ~iii va acorda un 
termen rezonabil in vederea solutionarii lor. 
Alin. (5) Creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator poate invoca, 
conform art. 1553 din Codul Civil, pactul comisoriuf fara a mai fi necesara acordarea unui termen sau 
punerea in intarziere (aceasta rezu/tand din simplul fapt al neexecutarii) in urmatoarele cazuri: 
a) prestatorul - promitent cesioneaza obligatiile sale prevazute In prezentul contract; 
b} prestatorului - promitent i se retrage licenta de funqionare sau, dupa caz, i~i pierde dreptul de a 

profesa; 
c) interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala a contractului de catre achizitorul 

- promitent; 
d) aparitia fortei majore sau a cazului fortuit, cand achizitorul - promitent sau prestatorul - promitent 

se afla in imposibilitatea de a continua contractul, daca forta majora sau cazul fortuit actioneaza sau 
se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare decat cea ramasa de executat. 

e) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, In una dintre situatiile prevazute la art. 164 
-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice); 

f) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a 
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o decizie a 
Curtii de Justitie a Unlunii Europene (art. 223 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice}; 

Alin. (6) In toate aceste cazuri, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii de plin drept a acestuia. Toate drepturile 
$i obligatiile partilor nascute pana la data incetarii contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia. 
Alin. (7) Partea care invoca clauza penala va notifica, in mod obligatoriu, in scris acest lucru celeilalte 
parti precizand totodata motivul deciziei sale. 
Alin. (8) in cazul in care una din parti nu i~i indepline$te sau i$i indepline$te in mod necorespunzator 
obligatiile asumate, cealalta parte poate pretinde despagubiri. 
Alin. (9) In cazul in care obligatiile neexecutate sau executate cu intarziere privesc plata unor sume de 
bani, penalitatile se vor calcula conform prevederilor art. 8 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 profesioni$ti $i intre ace$tia $i autoritati contractante. Tn acest caz dobanda 
penalizatoare pentru plata cu intarziere curge de ta termenul prevazut la art. 6 alin. (3) lit. c} din actul 
normativ anterior mentionat pana la momentul efectiv al platii. Conform art. 1535 din Codul civil 
cuantumul dobanzii penalizatoare va fi eel stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobanda legala remuneratorie ~i penalizatoare pentru obligatii bane$ti, precum ~i pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar. 
Alin. (10) In cazul altor obligatii decat cele avand ca obiect plata unei sume de bani, creditoruf obligatiei 
neexecutate sau executarea cu intarziere are dreptul la daune-interese (compensatorii sau dupa caz 
moratorii) egale cu dobanda legala, calculata de la data la care debitorul este in intarziere asupra 
echivalentului in bani al obligatiei $i pana la executarea efectiva a acesteia (in cazul daunelor-interese 
moratorii) sau pana la data la care executarea obligatiei a deveni daunelor 
interese-compensatorii), cu exceptia cazului in care creditorul poate ai mare 
cauzat de neexecutarea/intarzierea in executarea obligatiei. Conform a punerea 
in intarziere a debitorufui, opereaza din simplul fa pt al neexecutarii. 
Alin. (11) Conform art. 1539 din Codul civil, penalitatile (respectiv daun 
in prezentul contract sunt stipulate pentru neexecutarea obliga~iilor I 
nefiind de natura sa elibereze debitorul de executarea in natura a ob 
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Alin. (12) Tn cazul in care, chiar ~i dupa aplicarea prevederilor referitoare la penalitati din prezentul 
contract, partea in culpa refuza sa i~i duca la lndeplinire obligatlile in termenul stabilit de creditorul 
obligatiei acesta din urma are dreptul de a decide rezilierea contractului ~i de a duce la indeplinire el 
insu~i sau prin incheierea de conventii cu terti a oricarei obligatii ce incumba debitorului ~i care nu a 
fost indeplinita de acesta in conditiile stabilite. Tn acest caz debitorul obligatiei neexecutate va suporta 
costurile astfel aparute. 
Alin. (13} Partile vor stabilii de comun acord nivelul despagubirilor datorate creditorului obligatlei 
neexecutate de catre debitor lar daca acestea nu se inteleg pe cale amiabila solutionarea litigiilor 
aparute se va face de catre instantele de judecata competente. 

Art. 12. Garan11a de buna executie a contractului: 
Alin. (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% 
din pretul contractului fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie se face: 

a.) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o 
societate de asigurari, care devine anexa la contract. 1n acest caz prestarea serviciilor va 
incepe doar dupa primirea de catre achizitor a instrumentului de garantare. 

b.} sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Tn acest caz, 
prestarea serviciilor va incepe doar dupa ce contractantul va face dovada faptului ca a deschis 
un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din 
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initia!a care se depune de 
catre prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din 
pretul contractului. 

AUn. (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul 
nu i$i indepline~te, din culpa sa, obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de bun a executie autoritatea contractanta va notifica pretentia atat prestatorului, cat 
$i emitentului instrumentului de garantare (in cazul in care garantia s~a constituit printr-un instrument 
de garantare}, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum $i modul de calcul al 
prejudiciului. 
Alin. {3} Tn situatia executarii garantiei de buna execu~ie, partial sau total, prestatorul are obligatia de 
a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
Alin. ( 4) Clauzele referitoare la garantia de buna executie nu var avea ca efect degrevarea partilor de 
celelalte obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fara a se limita la: termene de prestare, 
penalitati de intarziere precum daunele-interese moratorii sau compensatorii etc). 
Alin. (5) 1n cazul in care prin retinerea garantiei de buna executie nu se acopera complet prejudiclul 
cauzat achizitorului acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrala pe cheltuiala partii in cupa. 
Alin. (6) Achizitorul va restitui garantia de buna executie in eel mult 14 zile de la data indeplinirii de 
catre prestator a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica daca nu a ridicat pan a la ace a 
data pretentii asupra ei. 
Alin. (8) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se su 
contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie 
contactului de achizitie publica. 

CLAUZE SPECIFICE: 

Art. 13. Receptie, inspectii ~i teste: 

estuia, 
loare a 

Alin. (1) Prestatorul are obligatia de a lncepe prestarea serviciilor/liv i astfel 
incat sa se respecte datele stabilite prin prezentul contract ~i anexele la el $1 sa se asigure functionarea 
nelntrerupta a sistemului informatic integrat a carui mentenanta face obiectul prezentului contract. 
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Alin. (2) Prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor accesorii trebuie sa se deruleze conform obligatiilor 

asumate. 

Alin. (3) Achizitorul, prin reprezentatii sai, are dreptul de a inspecta ~i/sau de a testa modul de prestare 
a serviciilor $i de furnizare a produselor accesorii pentru a verifica conformitatea lor cu standardele 

solicitate de acesta ~i daca este cazul prevazute de lege. 
Alin. (4) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru efectuarea testelor, inspectiUor sau a altor activitati de verificare legate de modul 
de indeplinire a contractului. 

Alin. (5) Daca vreunul din serviciile sau produsele accesorii inspectate nu corespunde specificatiilor, 
achizitorul are dreptul sa ii resp Inga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: 

a.) de a reface serviciile prestate/de a inlocui produsele accesorii refuzate; 
b.) sau de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile sau produsele accesorii sa 

corespunda standardelor solicitate de achizitor ~i/sau daca este cazul prevazute de lege. 
Alin. (6) ln cazu! in care prestatorul intarzie inceperea contractului sau daca nu i~i indepline$te 
indatoririle prevazute in contract, achizitorul este Tndreptatit sa-i fixeze un termen pana la care 

activitatea sa intre in normal ~i sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului 
stabilit ii va rezilia contractul. 

Alin. (7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfa$urarea contractului ~idea stab iii conformitatea 

serviciilor prestate/bunurilor accesorii livrate cu specificatiile din contract $i/sau oferta. 
Alin. (8) Daca este cazul prestatorul are obligatia de a asigura instrumentele, conditiile ~i personalul 
necesare pentru verificarea ~i testarea activitatilor ce fac obiectul contractului. 

Art. 14. fntarzierea finalizarii $i sistarea contractului: 
Alin. (1) Tn cazul in care: 

a.) conditille dimaterice exceptional de nefavorabile constate de autoritatile abilitate ale statului care 
au fost de natura sa blocheze activitatea prestatorului; 
b.) oricare alt motiv de lntarziere care nu se datoreaza culpei contractantului ;;i nu a survenit prin 
incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc prestatorul de a solicita modificarea termenelor 

de prestare a serviciilor sau livrare a bunurilor accesorii stabilite prin contract/caietul de sarcini atunci, 
prin consultare, partile vor stabili: 

orice modificare a duratei de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii la care 
prestatorul are dreptul; 
totalul cheltuielilor suplimentare (daca este cazul), care se va adauga la pretul contractului in 

cazul in care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei proceduri de atribuire. 
Tn caz contrar se aplica in mod corespunzator dispozitiile referitoare la sistarea 

contractului/prestarii acelor servicii/livrarii ace!or bunuri accesorii care necesita organizarea 
unei proceduri de atribuire din prezentul contract. 

Alin. (2) Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii (in cazul in 
care prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii nu a fost finalizata) daca achizitorul nu i~i respecta 
obligatiile de plata in termenul stabilit prin prezentul contract. in acest caz sistarea va fi permisa doar 

du pace prestatorul va notifica, in scris, acest fa pt achizitorului. 

Alin. (3) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, achizitorul constata neconformitati In 

indeplinirea cerintelor de performanta ~i calitate stabilite prln prezentul contract, va fr indreptatit sa 
solicite prestatorului remedierea, indeplinirea sau conformarea la obligatiile contractuale. Prestatorul 

se obliga sa se conformeze solicitarilor achizitorului in termenu! stabilit de acesta din urma fara a se 
mod ifica valoarea contractului. 

Alin. (4) Prestatorul are dreptul sa refuze conformarea la solicit ca astfel se 

incalca prevederile legale sau se pune in pericol viata ori sana unor terte 
persoane. Tn acest caz prestatorul va comunica, in scris, achizltor ice care au 
stat la baza deciziei sale. 

Alin. (5) Achizitorul poate decide suspendarea executarii co care exista 
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suspiciuni cu privire la eventuale neconformitati ale prestatoruluiului in indeplinirea cerintelor de 
performanta ~i calitate stabilite prin prezentul contract, notificandu-1 in acest sens. 

Alin. (6) Tn cazul in care prestatorul nu i~i executa sau i~i executa in mod necorespunzator obligatiile 
asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin actiunile ~i/sau inactiunile sale. 
Art. 15. Ambalare ~i marcare: 

Alin. {1) Prestatorul are obligatia de a ambala bunurilor accesorii transmise achizitorului (inclusiv CD
uri/DVD-uri pe care se afla antiviru~i sau alte componente software, semnaturi digitale etc) pentru ca 
acestea sa fadi fata, fara limitare, la orice situatii neprevazute ce pot aparea pe durata transportului, 
in a~a fel incat sa ajunga in bun a stare la destinatia finala. 

Alin. (2) Prestatorul este responsabil pentru transportul bunurilor accesorii la destinatia finala 
(respectiv sediul achizitorulul sau dupa caz al beneficiarilor) in bune condltii suportand toate 
cheltuielile ocazionate de livrare precum ~i de remedierea oricaror deteriorari produse acestora in 
timpul transportului. 

Alin. (3) Toate materialele de ambalare a produselor accesorii, precum ~i toate materialele necesare 
protectiei coletelor raman in proprietatea achizitorului/beneficiarilor. 

Art. 16. Livrarea ~i documentele care insotesc produsele: 
Prestatorul are obligalia de a presta serviciile la destinatia/destinatiile finala/e indicata/e de achizitor 
fara a modifica prewl contractului. 

Art. 17. Riscul contractului: 
Cat timp serviciile care fac obiectul prezentului contract nu sunt prestate achizitorului, riscul 
contractului cu privire la acesta ramane in sarcina prestatorului. 

Art. 18. Clauze de indexare ~i revizufre: 
Alin. (1) Pentru serviciile prestate/bunurile accesorii livrate, platile datorate de achizitor prestatorului 
sunt cele declarate in propunerea financiara anexa la contract. 
Alin. (2) Pretul contractului nu se ajusteaza pe perioada de derulare a contractului. 
Alin. (3) Sunt considerate clauze de revizuire prevederile contractuale referitoare la modificarea 
duratei de prestare a serviciilor daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) modificarea nu se datoreaza aqiunilor sau inaqiunllor prestatorului (cum ar fi dar fara a se 
limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii 
contractului, managementul defectuos etc.); 

b) necesitatea modificaril duratei de prestare a serviciilor se datoreaza unor situatii care nu 
puteau fi prevazute in mod rezonabil la data lncheierii contractului de catre un contractant 
diligent sau de catre achizitor. Sunt considerate astfel de situati: cutremurele, inundaliile, 
alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile etc. 

Alin. (4) in toate cazurile prevazute la aliniatul precedent, modificarea duratei de prestare a serviciilor 
se va face, prin act aditional, cu perioada de timp strict necesara pentru inlaturarea efectelor situatiilor 
care au generat aceste decalari. 
Alin.(5) Tn situatia in care prestatorul nu respecta termenele/conditiile de prestare iar acest lucru nu 
se poate incadra in unul din cazurile mentionate anterior cu privire la modificarea contractului se vor 
aplica prevederile referitoare la penalitatile de intarziere din prezentul contract. 
Alin. (6) Schimbarea expertilor cheie va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire 
doarin conditiile in care noul expert indepline$te cerintele stabilite de a anta pentru 
persoana pe care o inlocuie~te. 
Alin. (7) in vederea demonstrarii faptul ca specialistul propus r 
pentru persoana pe care o inlocuie~te, prestatorul va depune d vor devenii 
anexa la actul adilional incheiat in acest sens. 
Alin. (8) inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in cont adrandu~se 
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in clauzele de rev1zu1re daca se respecta conditiile stabilite in mod cumulativ la articolul 
,,Subcontractanti ~i terti sustinatori" din prezentul contract. 
Alin. (9) Tn cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de 
indexare/revizuire din prezentul contract el va trebui sa adreseze achizitorului o cerere motivata in 
acest sens ~i sa a~tepte acordul scris al acestuia. Al. Alin. (14) Dupa primirea cererii, achizitorul se va 
pronunta asupra acesteia sau, dupa caz, se va adresa organelor abilitate pentru a obtine un punct de 
vedere in acest sens. 
Alin. (10) Raspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat in scris prestatrului. In cazul in care 
prestatorul nu a~teapta raspunsul achizitorul sau in ciuda raspunsului negativ, procedeaza la 
implementarea masurilor propuse acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului. 
Alin. (11) Prevederile prezentului articol se interpreteaza ~i dupa caz se completeaza cu prevederile 
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice conform carula contractele de achizitie publica 
pot ft modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent 
daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani ~i indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in 
documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire dare, precise ~i fara echivoc, care 
pot include clauze de revizuire a pretului sau orice alte optiuni. 

Art. 19. Amendamente: 
Alin. (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 ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
co ntractu I u i. 
Alin. (2) Prevederile prezentului art. nu se aplica acelor clauze pentru a caror modificare legea impune 
lndeplinirea unor conditii speciale atat timp cat aceste conditii nu sunt indeplinite. 

Art. 20. Subcontractanti ~i terti sustinatori: 
Alin. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati (daca exista), 
in acelea?i conditil in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
Alin. (2) Prestatorul are obligatia de a prezenta toate contractele incheiate cu subcontractantii 
desemnati in oferta. 
Alin. (3) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa$tere ale acestora, cat ~I contractele incheiate 
cu ace~tia se constituie in anexe la prezentul contract. 
Alin. (4) Tn raporturile dintre pa!1i, prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in 
care subcontractantul/teytul sustinator i$i indepline$te partea sa din contract/activitatile pentru care 
a acordat sustinerea cu exceptia cazurilor expres $i limitativ prevazute in prezentul contract sau daca 
este cazul prin lege. 
Alin. (5) Subcontractantul/tertul sustinator este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in 
care i$i indepline~e partea sa din contract/activitatile pentru care a acordat sustinerea. 
Alin. (6) 1nlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in urmatoarele cazuri: 
a) inlocuirea prive$te subcontractantii nominalizati in oferta $i activitatile care au fost indicate in oferta 

ca fiind realizate de subcontractanti. Tn aceasta situatie valoarea aferenta activitatilor 
subcontractate va fi eel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la 
care se pot adauga numai ajustarile preturilor efectuate conform prevederilor prezentului contract 
(conform clauzelor de indexare/revizuire) $i a legilor in vigoare. De asemenea, obiectul noului 
contract de subcontractare nu va putea sa modifice obiectul contractului de subcontractare 
anterior. in sfar$it obiectul $i valoarea noului contr vor putea contine 
serviclile sau bunuri accesorii prestate/ livrate de c tial $i nici valoarea 
aferenta acestora. 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei s 
conditiile in care serviciile sau bunurile accesorii ce u 
in oferta fara insa a se indica initial optiunea su 
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urmatoarele conditii cumulative: 
i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de 

calificare/seleqie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii 
ofertelor; 

ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre autoritatea 
contractanta $i contractant (cu exceptia cazurilor de aplicare a clauzelor de indexare/revizuire a 
pretului prevazute in contract ~i legislatia In vigoare); 

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de 
achizitie pubfica; 

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 
contractului de achizitie publica (altfel spus scopul contractului, precum ~i indicatorii principali 
ce caracterizeaza rezultatul contractului raman nemodificati). 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica. Tn acest caz 
prestatorul are obligatia de a prelua partea/paf1ile din contract aferente activitatii subcontractate 
sau de a inlocui subcontractul cu unul nou in conditiile prevazute la litera a). 

Alin. (7) Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor dupa data semnarii contractului se poate realiza doar 
cu acordur autoritatii contractante. 
Alin. (8) Prestatorul are obligatia de a se asigura de faptul ca toate contractele incheiate intre el ~i 
subcontractantii sai vor contine in mod obligatoriu eel putin urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b} numelet datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor; 
c) valoarea aferenta prestatiilor ce revin subcontractantilor. 

Alin. (9) 1n cazul declararii unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie 
publica ace$tia au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care 1$i asuma 
respectarea prevederilor caietului de sarcini ~i a propunerii tehnice depuse de catre contractant la 
procedura de achizitie publica, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 
Alin. (10) De asemenea, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele $i alte documente 
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere (a~a cum sunt prevazute acestea in 
legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) ~i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de 
implicare in contractul de achizitie publica. 
Alin. (11) 1n toate cazurile de inlocuire sau introducere a subcontractantilor atat documentele 
doveditoare mentionate anterior cat ?i contractele de subcontractare vor fi prezentate cu eel putin 15 
zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti. 
Alin. (12) Tn cazul in care prestatorul invoca sustinerea unei tert angajamentul term de sustinere depus 
in cadrul ofertei de ditre acesta va deveni anexa la contract. Acest document va trebui sa conlina in 
mod obligatoriu angajamentul tertului ca va asigura, ori de cate ori este nevoie, sustinerea 
prestatorului daca acesta intampina dificultati pe parcursuf executarii contractului in domeniile care 
au facut obiectul sustinerii. 
Alin. (13) De asemeneat cu titlu de garantie, angajamentul ferm va contine ~i o clauza cu privire la faptul 
ca partile (respectiv contractantul ~i tertul sustinator} sunt de acord cu cesionarea catre achizitor a 
dreptului de a urmarii orice pretentie la daune pe care prestatorul ar putea sa o aiba impotriva tertului 
sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. 

Art. 21. Cesiunea: 
Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obli 

Art. 22. Forta majora: 
Alin. (1) Forta majora trebuie constatata de o autoritate comp 
Alin. (2) Forta majora exonereaza partile contractante de 
prezentul contractt pe toata perioada in care aceasta actionea 
Alin. (3) Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada 
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prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau paf'tilor pana la aparitia acesteia. 
Alin. (4) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
Alin. (5) Daca forta m_ajora aqioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare decat cea 
ramasa de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de 
plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 23. SoJutionarea litigiilor: 
Alin. (1) Achizitoru1 ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
Alin. (2) Daca achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc sa rezolve In mod amiabil o divergenla contractuala, 
fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente din 
Romania. 

Art. 24. Limba care guverneaza contractul: 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art. 25. Comunlcari: 
Alin. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris $i trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii. 
Alin. (2) Comunicarile intre paf1i se pot face $i prin telefon, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare 
daca se asigura confirmarea in scris a primlrii $i continutului comunlcarii. 

Art. 26. Legea aplicabila contractului: 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Art. 27. Clauze finale: 
Alin. (1) incetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a paflilor in cazul in 
care, prin natura lor, obligatiile respective raman in vigoare ~i dupa incetarea contractului. 
Alin. (2) Daca, din diverse motive (de exemplu: expirarea perioadei de prestare a serviciilor, refuzul 
prestatorului de a mai presta serviciile, rezilierea contractului ca urmare a nerespectarii obligatiilor 
asumate de catre prestator, etc), prestatorul nu va mai asigura mentenanta sistemului informatic 
integrat, acesta va permite achizitorului sau persoanelor desemnate de el accesul neingradit la 
sistemul informatic fara alte cheltuieli suplimentare. 
Alin. (3) De asemenea, parlile raman raspunzatoare, In limita termenelor legale de prescriptie, pentru 
orice fapte/acte intreprinse de catre acestea pe perioada desfii$urarii contractulul ~i ale carer rezultate 
apar dupa incetarea efectelor contractului daca ele sunt de natura sa prejudicieze interesele $i 
drepturile legitime ale celeilalte parti. 
Alin. (4) In cazul in care partile i$i incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera un 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligatiei respective nu 
inseamna ca ea a renuntat la acest drept. 
Alin. (5) in situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice motiv, 
neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice p verneaza prezentul 
contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, a fi interpretat ca $i 
cand prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide n 

Alin. (6) Prezentul contract se supune ~i prevederilor 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlament 
privind proteqia persoanelor fizice in ceea ce prive~ 

asuri de punere in 
i din 27 aprilie 2016 
aracter personal ~i 



privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind proteqia datelor}, partile asumandu-$i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract a fost lncheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, PRESTATOR, 
prin Pre~edintele Consiliului Jude tor 

Director executiv 
Ee. Liviu-Mih 

VIZAT de LEGALITATE, 
Diree;tia Juridica ~i Administra~ie Publica Locala, 

Director Executiv, 
Mire la 
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1.Preambul 

• • ~ • I ' • , • I ' , 

!·;" ... ·:,,:;:. ~\ l· ll•'~ : .... :,,;:, .. ~{ ,' ( .·.:,·: ·;•;"· !! 
CONTRACT.DE SERVICII ·.: · , - HAf_/ . 

/~f/iS 13qiOJR. JPl9 _: 
In temeiul prevederilor Leg ii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract 
de prestari servicii, intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, 
B-dul N. u 112 / 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezoreri rezoreria Buzau) reprezentat prin Pre$edinte Petre 
Emanoil eag , e e ch tor, p e o parte 
~i 
s.c. ROMASCO CONCEPT S.R.L, cu sedlul in Bucuresti, Sector 3, str. Jean Steriadi , nr. 4, bl. 
118, sc. 2, et. 2, ap. 23, telefon/fax 0726348999/021568104, inregistrata in Re istrul Come ului 
sub nr. J40/10231/2011, Cod Unlc de inregistrare 29025313, c 
deschis la Trezoreria Sector 3 Bucuresti, reprezentata lega 
administrator, in calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale. 
b) achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care face imposibila 
executarea §i, respectiv, lndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva cl enunciativa. 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 calendaristfca; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zfle reprezinta zile calendaristice dad~ nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de Expertiza tehnica si D.A.L.1. pentru 
obiectivul de lnvestitii "Modernizare drum judetean DJ 102 F,km 8+800-33+200 
Scortoasa -Canesti-Chifiile-Manzalesti, judetul Buzau"-LOT 2 in perioada convenita ~i in 
conformitate cu obliga~iile asumate prin prezentul contract ~i tema de proiectare (anexa la prezentul 
contract). 

5. Preful contractului 
5.1 - Pre~ul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este 
de 219 .388,42 lei, la care se adauga TVA in vigoare la data plapi. 
5.2 - Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza pe toata durata contractului. 
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6. Durata contractului 
6.1. - Contractul i$i incepe valabilitatea la data semnarii $i inregistrarii la autoritatea contractanta 
~i ramane in vigoare pana la data epuizarii conventionale sau legale a oricarui efect pe care ii 
produce. 

7. Executarea contractului 
7.1. Durata de executare a obligatiilor asumate de prestator este mentlonata in tema de 
proiectare:30 de zile, termen ce curge de la data perfectarii contractului prin semnare ~i inregistrare 
la achizitor, pentru realizarea expertizei tehnice si 90 de zile de la predarea expertizei , pentru 
obtinerea certificatului de urbanism si elaborarea documentatiei DALI . 

8. Documentele contractului 
8.1. Oocumentele contractului sunt, In ordinea enumerata: 
a) tema de proiectare; 
b) oferta tehnica $i financiara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) alte anexe, daca exista; 
e) dovada constituirii garantlei de buna executie; 

9. Obligafllle principale ale prestatorulul 
9.1. - Prestatorul va presta Servicii de Expertlza tehnicii sl D.A.L.I. pentru oblectivul de 
investitii " Modernizare drum judetean DJ 1.02 F,km B+B00-33+200 Scortoasa -Canesti
Chiliile-Hanzalesti, judetul Buzau "-LOT 2, in conformitate cu cerin~le din tema de proiectare 
$i clauzelor contractuale. Nerespectarea acestei obligatii va atrage dupa sine, neacceptarea 
documentatiilor depuse si implicit neplata serviciilor prestate. 
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa elaboreze documentatia solicitata conform 
legislatiei in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice. 
9.3. - Prestatorul va solutiona neconformitatile $i/sau neconcordantele semnalate $i prezentate de 
catre Achizitor. 
9.4. - Prestatorul va solutiona In timp util solicitarile de clarificari transmise de Achizitor. 
9.5. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~· 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat $1 in conformitate cu cerintele caietului de sarcini 
- temele de proiectare ~i cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
9.6. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul stabilit si la nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor stabilite. 
9.7. - Prestatorul se obliga sa predea toata documentatia in format hartie in 3 exemplare plus 1 
exemplar pe suport electronic; va fi insu~ita, semnata ~i ~tampilata prin grija prestatorului, pe baza 
de proces verbal de predare-primire. 
9.8. - Prestatorul este raspunzator In fata Achizitorului ~i In fata altar organe de control, de 
realitatea, legalitatea ~i corectitudinea documentelor elaborate si avizate. 
9.9. - Prestatorul are obligatla de a lua in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
319/2006 ~i HG nr.1425/2006 pe toata durata prestarii serviciilor. 

10. Obligafiile principa/e ale achizitorului 
10.1 - Achlzitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate, dupa receptia 
calitativa ~i cantitativa a documentatiei elaborate. Achizitorul va confirma in termen de 5 zile de la 
primirea documentatiei conformitatea acesteia. 
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(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pre~ul convenit, avand ca document justificatlv factura 
fiscala. Factura se emite dupa confirrnarea achizitorului. 
10.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii. 
10.4 - Achizitorul se obfiga sa puna la dispozi~ia prestatorului orice facilita~i ~i/sau informatii pe 
care le detine ~i pe care prestatorul le-a soficitat achizitorului ~i pe care le considera necesare 
indeplinirli contractu lu i. 

l l. sancflunl pentru netndeplinlrea ·culpa bl/a a obligafiilor 
11.1.- Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum !;ii pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii 
re vi n, pa rtea in cu !pa . r~,spu nde f ata de cea I a lta pa rte pe ntru p rejud ici u I prod us, potrivit cla uzelor 
prezentului Contract ~i legii, in masura in care partile nu au convenit altfef. Debitorul este prezumat 
in culpa prin simplul fapt al nelndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca 
nu probeaza existen~ unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legil. 
11.2. - In cazul nerespectarii termenului de prestare, Achizitorul are dreptul de a calcula $i percepe 
de la Prestator,cu titlu de penalitati pentru intarziere,o suma In cuantum de 0,1 % pentru flecare zi 
de dupa scadenta, calcufata la valoarea serviciilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei. 
11.4. - Pentru neplata la termen a facturii, Achizitorul 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, pana la achitare. 

:1.2. incetarea contractului. Rezilierea 
12.1. (1) Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c} la o data anterioara celei pentru care a fest incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contracta nte; 
d) in caz de forta majora; 

(2) Prezentul contract inceteaza in conformltate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i 
prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatllle reglementate de art.222 alin.(1) ?I (2) $i 
art.223 alin.1 litera a) ?i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii, cu acordarea unui 
termen de preaviz de 5 zile ~i dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 
12.3. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline, dupa acordarea unui preaviz 
de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati ~i fara interventia instantei, in oricare 
dintre situa~iile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 
- prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea 
executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract; 
- prestatorul refuza sa aduca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achlzitor; 
- aparitia oricarei alte incapacita~i legale care sa impiedice executarea prezentului contract. 
12.4. - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 3 
zile de 1a aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute fa data i'ncheierii contractului ~i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a~a mas.ura !neat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 

13. Garant/a de buna executie a contractului 
13.1. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului se stabileste la 10 % din pretul 
contractului de achizitle publica fara T.V.A. 
13.2. - Garantia de buna executie se va constitul in conditiile legii in termen de 5 zile lucratoare 
de la data semnarii contractului de achizitie publica. 
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13.3. {1) in situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru 
orice motiv (inclusiv forta majora), prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de 
buna executle, in maxim 3 zile de la data lntrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valablla de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de prestare a serviciilor pana la avizarea/aprobarea 
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
13.4.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
contractantul nu i~i indepline~te d.in culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiteril unei 
pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 
prestatorului, cat $i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum $i modul de calcul al prejudiciului. 
13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data 
predarii si insusirii/aprobaril documentatiei tehnico-economice respective sau de la data finalizarii 
tuturor obligatiilor contractului. 

l4. Recepfie ~i verificari 
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile clauzelor contractuale si a caietului de sarcini. 
14.2. - Verlficarlle vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputernicitl pentru 
acest scop. 
14.3. - Preluarea documentatiei care face obiectul contractului de servicii se va face la sediul 
Consiliului Judetean Buzau in baza unui proces-verbal de predare-primire. 

Art. 15. Drepturi de proprietate intelectuala 

15.1 Documentele elaborate de prestator: harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori 
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea 
Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante dupa plata 
serviciilor prestate de Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. Dupa incetarea 
Contractulul de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente sl date Autoritatil 
contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale proiectului/Contractului in scopuri care 
nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatli contractante. 

15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face:, 
referire la aceste Servicii in cursul prestarii altar servicii pentru terti si nu vor divulga nicio 
informatie furnizata de Autoritatea contractanta, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

15.3 Orlce rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprletate 
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servidl vor fi proprfetatea 
exclusiva a Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum 
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care 
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 

15.4 Nerespectarea obllgatlllor mentionate in alineatele precedente de catre 
Prestator/subcontractantii acestuia da dreptul Autoritatii contractante la daune interese pentru 
fiecare caz In parte. 

J6. incepere, finalizare, intarzieri 
16.1. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de partl 
conform prevederilor art. 7. 

(2) In cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau 
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b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 
contractului de catre Prestator, rndreptatesc 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 ~i vor semna un act aditional. 
16.2. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 

17. Amendamente 
17.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legii, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
17.2. - 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 aditional. 
17.3. - In cazul in care se aduc modificari Contractului de prestare, acestea trebuie sa respecte 
prevederile articolului 221 si ale articolului 222 din Legea privind achizitiile publlce nr. 98/2016, 
precum si ale articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
17.4. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora $i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

tB. Subcontractanfi 
18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2. - (1) Prestatorul are obllgatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si 
contractele inchelate cu acestia se constltuie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel 
putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii le9ali ai noilor subcontractanti; 
c) va loa rea aferenta prestatiilor · noilor subcontractanti. 
18.3. - (1) Achlzitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate Prestatorului 
potrivit contractului dintre Prestator ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru §ii daca subcontractantii propu~i ~i
au exprlmat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i§ii vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, op~iunea de a fi platiti 
direct de catre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreatr doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, 
respectiv achizitor, Prestator ~i subcontractant sau de achizitor §ii subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator $i subcontractant/subcontractanti 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~I 
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publlca. 
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18.4. - (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. 
18.5.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau flnanciare initiale si va fi 
notificata supusa aprobarii prealabile a Achizitorului. 
18.6. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 
18.7. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia . 

.19. Cesiunea 
19.1. - Prestatorul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract, ci.. 
notificarea prealabila a achizitorului. 
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

20. Forta majors 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prln 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar Fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
111'.lediat ~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozltie In 
vederea limitarii consecintelor. 
20.s. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti lncetarea de plin drept a prezentulu· 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

21.. So/ufionarea litigiilor 
21.1. - Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului 
21.2. - Daca, dupa 15 zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i prestatorul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

22. Limba care guverneaza contractu/ 
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
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23. Comunicari 
23.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul 
primirii. 
23.2. - Comunicarile intre parti se pot face §i prin telefon, fax , cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

Art.24. Legea aplicabila contractului: 
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
24.2. - Prezentul contract se supune $i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere 
in aplicare a Regulamentului {UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal 
$i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor), part:ile asumandu-:?i toate responsabilitatile derivate din acest 
act normativ. 
24.3. - Prezentul contract intra In vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la sediul 
achizitorului. g 
Prezentul contract se perfecteaza astazi J.JJ . f !J.. · ~I in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

Di reci1a'8~~!9"n; 
Director ex 

Ee. Liviu-Mih 

VIZAT, 
Directia Jurid;ca ~i Administratie Publica Locafa, 

Director Executiv, 
Mir .. . . . .. 

Directia Administrare Patrimoniu si Investitii 
Director Executiv, 

CONSILWL JUOETEAN BUZAU 
·vlZAT flf.~TRU CONTR. 

PltEVENTIV PR 
Nr. slglliu : t1 2 O Df:r 
Data .... .. . ... ..... ....... :.~: ... 

EXECUTANT, 
SC ROMASCO CONCEPT SRL 
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~ ··~:~. Jt:f< ~~t 
r:--~ " ·•1t"··~--·r1 "·PJ~"~,. '. , , ,;,-.! .... k•l ~04~1 /-\1) uvi..n:J 

Contract subsecvent de servicii L~ ~3 __ J 0. DEC. 2019 · 
nr ... /.?.'J .... din .:!-.L.l?. .. (t.).J..:J 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice ~i a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 s-a incheiat prezentul contract subsecvent de servicii intre: 

Art. 1. Parti contractante: 
a.) UNITATEA AOMINISTRATIV TERITORIALA-JUDETUL euzAu, cu sediul in municipiul Buzau, B-dul N. Balcescu 

.. •I •. t : ' ' 12. / 0238.725.507, avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie 
his la Trezoreria Buzau reprezentata prin Pre$edintele Consiliului Judetean 

u"'"'u - reue cmano11 NtAt:iU, m calitate de achizitor, pe de o pa rte 

~· b.) SC SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA, cu sediul in Str Constantin Balacescu, Nr 1, Bucuresti, 
telefon +40 319466, fax +40 34432703 ~n Registrul Comertului J4/6562/1992, cod 
fiscal R01556587, schis la Trezoreria Municipiului Bucure$ti 
reprezentat:i prin unctia de Director in calitate de prestator, pe de alta parte. 

Art. 2. Definitii: 
tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a.) contract subsecvent - prezentul contract ~i toate anexele sale a$a cum sunt prevazute prin actele normative 
in vigoare (art. 147 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016); 
b.) achizitor $i prestator - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c.) beneficiari - achizitorul ~i cele 15 unitati administrativ - teritoriale care utilizeaza infrastructura necesara in 
proiectul nlmplementare solutii de e-guvernare la nive/ul judetului Buziiu pentru eficientizarea servicii/or pub/ice 
oferite ciitre cetafeniu SMIS 48373; 
d.) pretul contractului - pretul platibil prestatorului (sau subcontractantilor acestuia, daca ace$tia exista ~i daca 
$i-au exprimat optiunea de a fi platiti in mod direct) de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
e.) servicli - activitati a carer prestare face obiectul contractului $i orice alte asemenea obligatii care revin 
prestatorului sau subcontractanlilor prin contract (sau se pot deduce in mod rezonabil din acesta) ~i daca este 
cazul prin lege; 
f.) produse accesorii - echipamentele ~i orice alte bunuri cuprinse In anexa/anexele la prezentul contract sau 
care se pot deduce in mod rezonabil din acesta $i pe care prestatorul sau subcontractantii au obligatia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
g.) destinatie finala - locul unde prestatorul sau subcontractantii au obligatia de a presta serviciile sau de a 
furniza produsele accesorii (daca astfel de produse accesorii exista). Destinatia finala este reprezentata, dupa 
caz, de sediul achizitorului sau de cele ale beneficiarilor; 
h.) forta majora - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ~i inevitabil conform prevederilor 
art. 1351 din Codul Civil in vigoare; 
i.) cazul fortuit- este un eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici impiedicat de catre eel care ar fi fost chemat 
sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fl produs {art. 1351 din Codul Civil in vigoare). Sunt considerate forta 
majora sau caz fortuit urmatoarele: razboaie, revolutii, incendli, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este 
considerat forta majora/caz fortuit un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate 
de executare, face costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j.) clauze de indexare - reprezinta acele prevederi contractuale referitoare la actualizarea prewlui contractului 
in cazul In care au loc modificari legislative sau au fast emise de catre autoritatile locale acte administrative care 
au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale. Sunt considerat clauze de 
indexare ~i acele cazuri in care pe piata au aparut anumite condltii, In urma carora s-a constatat 
cre$terea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in 
cre~terea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului; 
k.) clauze de revizuire - reprezinta acele prevederi contractuale referitoare la modiflcarea contractului fara a 
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mai fi necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire, altele dec3t clauzele de indexare; 
I.) zi - zi calendaristica cu exceptia cazurilor In care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; an - 365 de zile. 
Termenele cuprinse in prezentul contract se determina conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. 2) din 
legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Art. 3. lnterpretare: 
Alin. (1) In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include 

forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este perm is ~i cerut de context. 
Alin. {2) Termenul "zl" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod 
diferit. 

CLAUZE OBLIGATORll: 

Art. 4. Oblectul principal al contractului: 

Alin. (1) Prestatorul se obliga ca fn perioada convenita sa asigure Servicii de mentenanta pentru aplicatiile 
informatice ~l portalul din cadrul proiectului ,,lmplementare solutii de e-guvernare la nivelul judetului Buzau 
pentru eficientizarea servidilor publice oferite catre cetateni" SMIS 48373, in conformitate cu obligaliile 
prevazute prin prezentul contract, acordul cadru ~i prin lege. 
Alin. (2) De asemenea, prestatorul va asigura instruirea beneficiarilor cu privire la utilizarea componentelor 
software {inclusiv in cazul actualizarii aplicatiilor informatice ca urmare a modificarilor legislative, a ie~irii la 
pensie/plecarii unor angajati din institutiile beneficiare $i inlocuirii acestora cu alte persoane care nu au mai 
utilizat sistemele informatice ce tac obiectul prezentului contract sau angajarii de noi salariati etc). 
Alin. (3) Achizltorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere ~i sa plateasca pretul convenit daca serviciile 
prestate conform prevederilor prezentului contract corespund din punct de vedere calitativ ~i cantitativ 
solicitarilor achizitorului $i daca este cazul celor prevazute de lege. 

Art. s. Preiur contractului Ji modafitati de plata: 
Alin. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului sau subcontractantilor de catre 
achizitor, este de 234.000,00 lei fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. in vigoare la data platii. Pre~urile unitare 
sunt cele mentionate in acordul cadru. 

Alin. (2) Achizitorul va deconta sumele aferente contractului pe baza verificarii $i certificarii serviciilor prestate 
(sau daca este cazul a bunurilor accesorii furnizate) de catre reprezentan1ii achizitorului sau de alte persoane 
special imputernicite de acesta, avandu-se In vedere doar serviciile efectiv (real) prestate ~i daca este cazul 
bunurile efectiv (real} furnizate precum $i calitatea acestora. 

Alin. (3) Acceptarea la plata a serviciilor prestate (bunurilor accesorii furnizate) nu inlatura raspunderea 
prestatorului pentru viciile dovedite ale acestora (chiar daca ele nu au fost observate initial de reprezentantii 
achizitorului). 

Alin. (4) Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va 
efectua, la solicitarea expresa a subcontractantilor, plati directe catre ace$tia (corespunzator partii/partilor din 
contract indeplinlta/lndeplinite de ei) fn conformitate cu dispozitiile legale aplicabile $i in masura in care natura 
contractului permite acest lucru.' in acest caz are loc transferul de drept al obligatiilor de plata catre 
subcontractanti pentru partea/partile din contract realizata{realizate de ei. Transferul va opera din momentul 
in care a fost conftrmata lndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

Alin. (5) Tn vederea efectuarii de plati directe catre subcontractorii, ace~tia i~i vor exprima (la momentul 
lncheierii contractului de achizitie publica sau, dupa caz, la momentul introducerii acestora in contractul de 
achizitie publica) optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. 

Alin. {6) Achizitorul va efectua platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora 
este confirmata prin documente agreate de toate partile {respectiv autoritate contractanta, prestator $i 
subcontractant) sau de autoritatea contractanta $i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, 
contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

Alin. (7) Dispozitiile referitoare la plata directa a subcontractantilor nu vor diminua raspunderea prestatorului 
in ceea ce prive$te modul de indeplinire contractului de achizitie publica. 

Alin. {8) Prin exceptle de la prevederile alineatului anterior, prestatorul nu va raspunde pentru indeplinirea 
obligatiilor ce cad in sarcina subcontractantului in situatia in care a comunicat motivat achizitorului faptul ca 
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subcontractantul nu $i-a indeplinit o pare/toate obligatiile iar achizitorul procedeaza totu$i la receptia ~i plata 
serviciilor prestate/bunurilor accesorii furnizate fara a tine cont de obie~iile contractantului. 

Alin. (9) Exceptarea de la raspundere se refera doar la serviciile prestate/bunurile livrate care indeplinesc in mod 
cumulativ conditiile precizate anterior (respectiv sunt prestate de catre subcontractant $i achitate de catre 

achizitor iar prestatorul 1-a in$tiintat in scris $i motlvat pe achizitor despre neconformitatile constatate inainte 
ca acesta sa faca receptia $i plata serviciilor prestate/bunurilor livrate). 

Alin. (10) Achizitorul are obligatia de a plati serviciile prestate in limita creditelor bugetare anuale ~i trimestriale 
aprobate cu aceasta destinatie, in masura in care serviciile au fost prestate, in conformitate cu prevederile 
contractuale. 

Art. 6. Ourata contractului: 

Alin. (1) Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.01.2020 $i produce efectele pana la 
eliberarea/restituirea garantiei de buna execufie conform art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achi2i1iile publice (dace achizitorul 
nu a ridicat pretentii asupra ei) sau pana la solutionarea definitiva a oricaror divergente ivite intre parti cu privire 
la derularea contractului (inclusiv eventuale actiuni in instanta). 

Alin. (2) Prin exceptie de la prevederile alineatului anterior, durata contractului este identica cu termenul legal 
de prescriptie, in cazurile prevazute la art. "Clauze finale" din prezentul contract. 

Alin. (3) Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la implinirea termenelor mentionate la alineatele 
precedente. 

Alin. (4) Durata contractului este distincta de perioada de prestare a serviciilor (termenul de prestare a serviciilor 
este, alaturi de alte elemente precum perioada de plata a facturilor, termenul de restituire a garantiei de buna 
executie, termene pentru exercitarea eventualelor actiuni in justitie etc., parte a duratei contractului). 

Art. 7. Perioada de prestare a serviciilor: 
Alin. (1) Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se intinde pe o perioada de 12 luni de la data 
de 01.01.2020, fara a mai fi necesara efectuarea altor formalitati prealabile. 
Alin. (2) Prestarea serviciilor va tncepe imediat dupa ce sunt lndeplinite in mod cumulativ uratoarele conditii: 
- contractul a fost semnat de catre ambele paftj; 
- prestatorul a constituit garantia de buna executie {printr-un instrument de garantare em is in conditiile legii 

de o societate bancara sau de o societate de asigurari) sau a facut dovada faptului ca a deschis un cont de 
disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil 
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 

Art. 8. Documentele contractului: 
Alin. (1) Conform prevederilor art. 147 alin. (1} din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizltiile publice, documentele mentionate de acest text de 
lege devin anexe la prezentul contract. 
Alin. (2) Conform art. 147 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare 
ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care,. pe parcursul indeplinirii contractului, se constata 
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinielor prevazute in 
caietul de sarcini/ documentatia de atribuire, prevaleaza prevederile acestuia/acesteia din urma. 
Alin. (3) in cazul in care exista diferente intre contract $i celelalte documente intocmite de achizitor {documente 
care in conformitate cu prevederile art. 147 al.in. {2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 sunt anexa la 
contract) prevaleaza prevederile contractului celelalte documente corectandu-se in mod corespunzator. 

Art. 9. Obligatiile principale ale contractantului: 
Alin. (1) Prestatorul se oblige sa presteze serviciile ~i daca este cazul sa furnizeze bunurile accesorii ce fac 
obiectul contractului la standardele ~i/sau performantele solicitate de achizitor ~i/sau, daca este cazul, 
prevazute prin lege. 
Al. (2) Prestatorul se obliga sa presteze servidile ~i sa furnizeze, daca este cazul, produsele ce fac obiectul 
contractului in termenele stabilite prin acesta sau anexele sale. 
Alin. (3) Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
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a.) reclamatii $i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea de catre acesta a unor drepturi de proprietate 
intelectuala (licente, brevete, nume, marci inregistrate etc.) in legatura cu serviciile prestate sau 
bunurile accesorii furnizate; 

b.) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orlce natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel 
de incalcare rezulta din respectarea indicatiilor scrise ale achizitorului sau utilizarea materialelor puse 
la dispozitie de catre achizitor. 

Alin. (4) Prestatorul se obliga sa inscrie pe facturile depuse la sediul achtzitorului in vederea decontarii numiirul 
contractului in baza caruia au fost emise. 
Alin. (5) Orice alte cheltuieli care rezufta din prezentul contract sau se pot deduce Tn mod rezonabil din acesta 
(precum, dar fara a se limita la: deplasarea, cazarea ~i orice eventuale diurne platibile personalului tehnic de 
specialitate al contractantului cu ocazia deplasarii la sediile beneficiarilor, depozitarea, transportul, instalarea 
$i punerea in functiune a produselor software sau, dupa caz, a celor hardware ce fac obiectul serviciului de 
mentenanta, instruirea personalului beneficiarilor cu privire la utilizarea componentelor software sau, dupa caz, 
a echipamentelor hardware etc) $1 care exceda valoril sale se suporta de catre prestator. 
Alin. {6) Tn cazul in care serviciile prestate $i daca este cazul bunurile accesorii furnizate in baza contractului nu 
corespund standardelor de calitate solicltate de achizitor $i/sau prevazute de lege, prestatorul se obliga sa 
asigure refacerea/retransmiterea lor astfel incat acestea sa respecte standardele mentionate anterior fara alte 
cheltuieli pentru autoritatea contractanta. 
Alin. (7) Prestatorul are obligatia de a remedia viciile aparute cu privire la serviciile prestate/bunurile livrate cu 
atentia $i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract/stabilite prin lege. 
Alin. (8) Prestatorul are obligatia de a supraveghea realizarea serviciilor de mentenanta $i dupa caz livrarea $i 
instalarea bunurilor accesorii, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele $i toate 
cefelalte obiecte (precum, dar fara a se limita la: mijloace de transport pentru personalul sau de specialitate, 
truse de scule necesare prestarii serviciilor de mentenanta, CD/DVD-uri, memory stik-uri etc.) cerute de $i 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta de lege/contract sau se poate 
deduce in mod rezonabif din acestea. 
Alin. (9) Tn raporturile dintre parti, prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea $i siguranta 
tuturor operatiunilor realizate de el (direct sau prin prepu$ii sai). 
Alin. (10) Prestatorul are obligatia de a respecta $i executa dispozitiile scrise ale achizitorului in problemele 
legate de 1ndepllnirea obligatiilor asumate daca acestea sunt mentionate sau se pot deduce in mod rezonabil 
din contract. in cazul in care prestatorul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa ti absolve de obligafia de a executa 
dispozitiile primite, cu excepfia cazului in care acestea contravin prevederilor legale sau pun Tn pericol siguranta 
angajatilor sai ori a unor terte persoane. In acest caz prestatorul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile 
legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale. 
Alin. (11) Daca respectarea $i executarea dispozitiilor prevazute la alineatul precedent determina dificultati ce 
nu puteau fi prevazute in mod rezonabil la data intocmirii ofertei de un operator economic diligent $i care 
genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. Tn acest caz, 
inainte de a proceda la executarea dispozltiilor scrise ale achizitorului care presupun costuri suplimentare, 
prestatorul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru. 
Alin. (12) in cazul in care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei proceduri de atribuire, achizitorul 
va comunica prestatorului acest lucru $i va dispune, daca este cazul, sistarea contractului/prestarii acelor 
servicii/livrarii acelor bunuri accesorii care necesita organizarea unei proceduri de atribuire. 
Alin. {13) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea $i exactitatea datelor inscrise in facturile sau 
documentele emise de el in legatura cu realizarea contractului. Contractantul va suporta orice prejudiciu produs 
achizitorului ca urmare a informatlilor incorecte/false transmise acestuia. 
Alin. (14) Prestatorul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la protectia impotriva 
incendiilor, a muncii sau a mediului. Prestatorul va suporta toate pagubele produse achizitorului, beneficiarilor 
sau unor terte persoane ca urmare a nerespectarii de catre angajatii sau prepu~ii sai a obligatiilor mai sus 
mentionate. 
Alin. (15) Achizitorul nu va raspunde pentru accidentele de munca sau orice alte prejudicii cauzate de 
nerespectarea de catre angajatii/prepu~ii contractantului a dispozitiifor mentionate anterior. Prestatorul va 
asigura repararea integrala a oricaror prejudicii aparute ca urmare a nerespectarii prevederilor cuprinse la 
alineatul anterior. 
Alin. (16) De asemenea, prestatorul va repara integral orice prejudicii cauzate achizitorului sau beneficiarilor de 
metodele sale de lucru, de utilizarea unor componente software sau, dupa caz, hardware incompatibile cu 
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sistemul informatic integrat ce face obiectul prezentului contract, de actualizarile necorespunzatoare efectuate 
de personalul/prepu$ii contractantului etc. Prestatorul nu va raspunde de prejudidile mentionate in prezentul 
alineat daca a in$tiintat, in scris $i motivat achizitorul (oferind totodata solulii alternative), cu privire la riscurile 
ce pot aparea in cazul utilizarii unor metode de lucru necorespunzatoare, a unor componente 
software/hardware incompatibile sau de realizarea unor actualizarl necorespunzatoare iar achizitorul nu a tinut 
seama de acestea. 

Alin. (17) In cazul in care, din diverse motive, achizitorul sau beneficiarii 1$1 vor muta o parte/toate activitatile in 
alte locatii prestatorul va asigura transferul $i instalarea echipamentelor/componentele sistemului informatic 
integrat in noile locatii indicate de persoanele abilitate In acest de catre achizitor/beneficiari. 
Alin. (18) In relatiile dintre parti, prestatorul este considerat angajat in acceptiunea art 74 din Legea nr. 8/1996 
iar achizitorul este considerat angajator. 
Alin. (19) Prestatorul va asigura actualizarea modulelor realizate In cadrul sistemului informatic integrat ce face 
obiectul prezentului contract ori de cate ori este necesar astfel fndlt acesta sa respecte prevederile legislatiei In 
vigoare, Daca din punct de vedere tehnic acest lucru nu este posibil atunci prestatorul va asigura realizarea 
altora noi care sa poata fi integrate In sistemul informatic ce face obiectul prezentului contract utilizand 
resursele software $i hardware ale acestuia. 
Alin. (20) Daca este cazul, prestatorul va asigura migrarea datelor din aplicatiile existente la nivelul unitatilor 
administrativ - teritoriale ce au calitatea de beneficiari ai proiectului. Migrarea datelor se va realiza In mod 
automat sau daca acest lucru nu este posibil din motive tehnice prin introducerea lor manuala. Achizitorul se va 
asigura de faptul ca beneficiarii vor permite accesul contractului la programele/aplicatiile care contin datele ce 
urmea2a sa fie migrate. Migrarea efectiva, indiferent de metoda utiliz.ata se va face exclusiv de catre prestator. 
Alin. (20) Daca va fi necesar, prestatorul va asigura interconectarea sistemului integrat ce face obiectul 
prezentului contract cu sistemele informatice ale altor institutii (de exemplu: Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala, Oficiul National al Registrului Comertului, Agentia Nationala de Cadastru $i Publicitate lmobiliara etc. In 
cazul in care sistemele informatice integrate ale acestor institutii sufera modificari contractantul va lua toate 
masurile necesare pentru a se asigura mentinerea interconectarii cu acestea. Prestatorul nu va raspunde pentru 
nerespectarea acestei obligatii in cazul In care institutiile mentionate mai sus nu vor permite accesul la sistemele 
lor informatice. 
Alin. (21} in cazul in care pe durata prezentului contract au loc controale ale organismelor de monitorizare a 
proiectului, prestatorul va asigura, la cererea achizitorului, speciali~tii necesari pentru a raspunde la solicitarile 
de clarificare venite din partea reprezentantilor acestor structuri. 
Alin. (22) Daca, in urma controalelor efectuate de organismele de monitorizare a proiectului, se constata 
disfunctionalitati ale sistemului informatic integrat, prestatorul va asigura inlaturarea lor fara alte cheltuieli 
suplimentare ~i in termenul de remediere stabilit de aceste institutii sau daca nu a fast stabilit un astfel de 
termen in eel precizat de achizitor {la stabilirea termenului de catre achizitor se va avea In vedere complexitatea 
problemelor ce trebuie remediate). 
Alin. (23} in situatia in care organele de control aplica coreqii financiare achizitorului ca urmare a constatarii 
unor disfunctionalitati ale sistemului informatic integrat ce se datoreaza culpei prestatorului atunci achizitorul 
va avea dreptul de a recupera aceste sume de la prestator (inclusiv prin executarea garantiei de buna-executie). 

Art. 10. Obligaime achizitorului: 
Alin. (1) Achizitorul se oblfga sa receptioneze serviciile ~i, daca este cazul, bunurile accesorii in situatia in care 
acestea corespund din punct de vedere calitativ ~I cantitativ standardelor ~i/sau performantelor solicitate de 
achlzitor ~i/sau, daca este cazul, celor prevazute de dispozitiile art. 6, alin . {1) din Legea nr. 72/2013 privind 
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultond din 
controcte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractonte, actualizata la zi, adlca in maxim 
30 de zile. 
Alin. (2) Plata facturilor se va face in termenele prevazute de dispozitiile legale mai sus evocate. Daca achizitorul 
nu onoreaza facturlle In termenele prevazute de lege prestatorul are posibilitatea de a sista prestarea serviciilor 
$i livrarea a bunurilor accesorii (daca acestea nu au fost prestate/livrate) $i de a urmari realizarea drepturilor 
sale tn conditiile stabilite de legile in vigoare ~i de prezentul contract. 
Alin. (3} lmediat dupa ce achizitorul i~i onoreaza obligatiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor ~i/sau 
livrarea bunurilor accesorii (daca acestea nu au fast prestate/livrate) in eel mai scurt timp posibil. 
Alin. (4) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii sau 
dispozitii scrise transmise prestatorului. 
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Art. 11. Santiiuni pentru neindeplinirea culpabil~ a obllgaliilor: 
Alin. (1) Tn cazul in care una din paf1i nu i~i indepline$te sau i$i indepline~te 1n mod necorespunzator obligatiile 
asumate, cealalta parte poate cere executarea silita a obligatiilor contractuale neexecutate sau executate in 
mod necorespunzator. 
Alin. (2} Daca nu cere executarea silita a obligatiilor contractuale, creditorul obligatiei neexecutate sau executate 
In mod necorespunzator are dreptuf la rezilierea contractului, precum ~i la daune-interese, daca i se cuvin 
(conform art. 1549 din Codul Civil). Tn acest caz, conform art. 1550 din Codul Civil, creditorul obligatiei 
neexecutate sau executate in mod necorespunzator poate invoca in mod unilateral rezilierea, aceasta urmand 
sa opereze de plin drept. 
Alin. (3} Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilaterala va avea loc prin notificarea scrisii a debitorului 
de catre creditor cu privire la obligatiile neexecutate sau executate in mod necorespunzator. 
Alin. (4) Tnainte de a invoca rezilierea unilaterala, creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod 
necorespunzator va notifica debitorul cu privire la neconformitatile constatate $i ii va acorda un termen 
rezonabil in vederea solutionarii lor. 
Alin. (5) Creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator poate invoca, conform art. 
1553 din Codul Civil, pactul comisoriul fara a mai fi necesara acordarea unui termen sau punerea in intarziere 
(aceasta rezultand din simplul fapt al neexecutarii) in urmatoarele cazuri: 
a) prestatorul - promitent cesioneaza obligatiile sale prevazute in prezentul contract; 
b} prestatorului - promitent i se retrage licenta de functionare sau, dupa caz, i;;i pierde dreptul de a profesa; 
c) interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala a contractului de catre achizitorul -

promitent; 
d) aparitia fortei majore sau a cazului fortuit, cand achizitorul • promitent sau prestatorul - promitent se afla in 

imposibilitatea de a continua contractul, daca forta majora sau cazul fortuit actioneaza sau se estimeaza ca 
va aqiona o perioada mai mare dedt cea ramasa de executat. 

e) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 164-167 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice); 

f) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligaliilor 
care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene (art. 223 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice); 

Alin. (6) In toate aceste cazuri, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din contract indeplinita pana la data incetarii de plin drept a acestuia. Toate drepturile ~i obligatiile partilor 
nascute pana la data incetarii contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia. 
Alin. (7) Partea care invoca clauza penala va notifica, In mod obligatoriu, in scris acest lucru celeitalte parti 
precizand totodata motivul deciziei sale. 
Alin. (8) In cazul in care una din parti nu i$i indepline~te sau t~i indepline$te in mod necorespunzator obligatiile 
asumate, cealalta parte poate pretinde despagubiri. 
A/in. (9) Tn cazul in care obligatiile neexecutate sau executate cu intarziere privesc plata unor sume de bani, 
penalitatile se vor calcula conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea 
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte inche.iate intre 
profesioni$ti $i lntre ace~tia $i autoritati contractante. in acest caz dobanda penalizatoare pentru plata cu 
intarziere curge de la termenul prevazut la art. 6 alin. (3) lit. c) din actul normativ anterior mentionat pana la 
momentul efectiv al platii. Conform art. 1535 din Codul civil cuantumul dobanzii penalizatoare va fi eel stabilit 
prin Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie $i penalizatoare pentru obligatii 
bane$ti, precum $i pentru reglementarea unor masuri finandar-fiscale In domeniul bancar. 
Alin. (10) In cazul altor obligatii decat cele avand ca obiect plata unei sume de bani, creditorul obligatiei 
neexecutate sau executarea cu tntarziere are dreptul la daune-interese (compensatorii sau dupa caz moratorii) 
egale cu dobanda legala, calculata de la data la care debitorul este in intarziere asupra echivalentului in bani al 
obligatiei $i pana la executarea efectiva a acesteia (In cazul daunelor·interese moratorii) sau pana la data la care 
executarea obligatiei a devenit imposibila (i'n cazul daunelor interese-compensatorii), cu excepfia cazului In care 
creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de neexecutarea/1ntarzierea in executarea obligatiei. 
Conform art. 1553 din Codul Civil, punerea tn intArziere a debitorului, opereaza din simplul fapt al neexecutarii. 
Alin. (11) Conform art. 1539 din Codul civil, penalitatile (respectiv daunelor-interese moratorii) stabilite in 
prezentul contract sunt stipulate pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul mentionat ele nefiind de 
natura sa elibereze debitorul de executarea in natura a obligatiei principale. 
Alin. (12) In cazul in care, chiar ~i dupa aplicarea prevederilor referitoare la penalitati din prezentul contract, 
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partea in culpa refuza sa i$i duca la lndeplinire obligatiile in termenul stabilit de creditorul obligatiei acesta din 
urma are dreptul de a decide rezilierea contractului $i de a duce la indeplinire el insu$i sau prin incheierea de 
conventii cu terti a oricarei obligatii ce incumba debitorului $i care nu a fost lndeplinita de acesta in conditiile 
stabilite. Tn acest caz debitorul obligatiei neexecutate va suporta costurile astfel aparute. 
Alin. (13) Partile vor stabilii de comun acord nivelul despagubirilor datorate creditorului obligatiei neexecutate 
de catre debitor iar daca acestea nu se inteleg pe cale amiabila solutionarea litigiilor aparute se va face de catre 
instantele de judecata competente. 

Art. 12. Garantia de bun:i executie a contractului: 
Alin. (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din pretul 
contractului rara TVA. Constituirea garantiei de buna execufie se face: 

a.) printr-un instrument de garantare emis in conditiile Jegii de o societate bancara sau de o societate de 
asigurari, care devine anexa la contract. in acest caz prestarea serviciilor va incepe doar dupa primirea 
de catre achizitor a instrumentului de garantare. 

b.) sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Tn acest caz, prestarea 
serviciilor va incepe doar dupa ce contractantul va face dovada faptului ca a deschis un cont de 
disponibil distinct la dispozifia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent In admlnistrarea acestuia. Suma initialli care se depune de catre prestator in contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 

Alin. (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretenW asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului, In limita prejudiciului creat, in cazul ln care prestatorul nu i$i indepline$te, din 
culpa sa, obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantlei de buna executie 
autoritatea contractanta va notifica pretentia atat prestatorului, cat $i emitentului instrumentului de garantare 
(in cazul In care garantia s-a constituit printr-un instrument de garantare), precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. 
Alin. {3) Tn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi 
garantia 1n cauza raportat la restul ramas de executat. 
Alin. (4) Clauzele referitoare la garantia de buna executie nu vor avea ca efect degrevarea partilor de celelalte 
obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fara a se limita la: termene de prestare, penalitati de 
intarziere precum daunele-interese moratorii sau compensatorii etc). 
Alin. (S) 1n cazul in care prin retinerea garantiei de buna executie nu se acopera complet prejudiciul cauzat 
achizitorului acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrala pe cheltulala partii in cu pa. 
Alin. (6) Achizitorul va restitui garantia de buna executie In eel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre 
prestator a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica daca nu a ridicat pana la acea data pretentii 
asupra ei. 

Alin. (8) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul 
are obligaJia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie 
publica. 

CLAUZE SPECIFICE: 

Art. 13. Recepiie, inspeqii $i teste: 
Alin. (1) Prestatorul are obligatia de a fncepe prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii astfel incat sa se 
respecte datele stabilite prin prezentul contract $i anexele la el ~i sa se asigure functionarea neintrerupta a 
sistemului informatic integrat a carui mentenanta face obiectul prezentului contract. 
Alin. (2) Prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor accesorii trebuie sa se deruleze conform obligatiilor asumate. 
Alin. (3) Achizitorul, prin reprezentatii sai, are dreptul de a inspecta $i/sau de a testa modul de prestare a 
serviciilor $i de furnizare a produselor accesorii pentru a verifica conformitatea tor cu standardele solicitate de 
acesta $i daca este cazul prevazute de lege. 
Alin. (4) Achizitorul are obligafia de a notifrca, In scris, prestatorului identitatea reprezentanfilor sai Tmputerniciti 
pentru efectuarea testelor, inspectiilor sau a altar activitati de verificare legate de modul de lndeplinire a 
contractului. 
Alin. (S) Daca vreunul din serviciile sau produsele accesorii inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul 
are dreptul sa 11 resplnga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: 

a.) de a reface serviciile prestate/de a lnlocui produsele accesorii refuzate; 
b.) sau de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile sau produsele accesorii sa corespunda 

Pagina 7 din 12 



standardelor solicitate de achizitor ~i/sau daca este cazul prevazute de lege. 
Alin. (6) Tn cazul in care prestatorul intarzie lnceperea contractului sau daca nu i$i rndepline$te indatoririle 
prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze un termen pana la care activitatea sa intre in normal 
$i sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
Alin. (7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfa$urarea contractului $i de a stabili conformitatea 
serviciilor prestate/bunurilor accesorii livrate cu specificatiile din contract $i/Sau oferta. 
Alin. (8) Daca este cazul prestatorul are obligatia de a asigura instrumentele, conditiile ~i p~rsonalul necesare 
pentru verificarea $i testarea activitatilor ce fac obiectul contractului. 

Art. 14. intarzierea finalizarii Ji sistarea contractului: 
Alin. (1) In cazul in care: 
a.) condiliile dimaterice exceptional de nefavorabile constate de autoritatile abilitate ale statului care au fost 
de natura sa blocheze activitatea prestatorului; 
b.) oricare alt motiv de lntarziere care nu se datoreaza culpei contractantului $i nu a survenit prin incalcarea 
contractului de catre acesta lndreptatesc prestatorul de a solicita modificarea termenelor de prestare a 
serviciilor sau livrare a bunurilor accesorii stabilite prin contract/caietul de sarcini atunci, prin consultare, partile 
vor stabili: 

orice modificare a duratei de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii la care prestatorul are 
dreptul; 
totalul cheltuielilor suplimentare (daca este cazul), care se va adauga la pretul contractului rn cazul In 
care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei proceduri de atribuire. Tn caz contrar se 
aplica in mod corespunzator dispozitiile referitoare la sistarea contractului/prestarii acelor 
servicii/livrarii acelor bunuri accesorii care necesita organizarea unei proceduri de atribuire din 
prezentul contract. 

Alin. (2) Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii {in cazul in care 
prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii nu a fost finalizata) daca achizitorul nu 1$i respecta obligatiile de 
plata In termenul stabilit prin prezentul contract. Tn acest caz sistarea va fi permisa doar dupa ce prestatorul va 
notifica, in scris, acest fapt achizitorului. 
Alin. (3) in cazul in care, pe parcursul derularii contractului, achizitorul constata neconformitati in indeplinirea 
cerintelor de performanla ~i calitate stabilite prin prezentul contract, va fi indreptatit sa solicite prestatorului 
remedierea, indeplinirea sau conformarea la obligatiile contractuale. Prestatorul se obliga sa se conformeze 
solicitarilor achizitorului in termenul stabilit de acesta din urma rara a se modifica valoarea contractului. 
Alin. (4) Prestatorul are dreptul sa refuze conformarea la solicitarile achizitorului doar daca astfel se incalca 
prevederile legale sau se pune in pericol viata ori sanatatea angajatilor sai sau a unor terte persoane. Tn acest 
caz prestatorul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale. 
Alin. (5) Achizitorul poate decide suspendarea executarii contractului, In situaiia in care exista suspiciuni cu 
privire la eventuale neconformitati ale prestatoruluiului In indeplinirea cerintelor de performanta ~I calitate 
stabilite prin prezentul contract, notificandu~I in acest sens. 
Alin. (6) Tn cazul in care prestatorul nu i$i executa sau i~i executa in mod necorespunzator obligatiile asumate 
acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin actiunile $i/sau inactiunile sale. 

Art. 15. Ambalare ~i marcare: 

Alin. (1) Prestatorul are obligaJia de a ambala bunurilor accesorii transmise achizitorului (inclusiv CD-uri/DVD
uri pe care se afla antiviru~i sau alte componente software, semnaturi digitale etc) pentru ca acestea sa faca 
fata, fara limitare, la orice situatii neprevazute ce pot aparea pe durata transportului, in a$a fel incat sa ajunga 
in buna stare la destinatia finala. 
Alin. (2) Prestatorul este responsabil pentru transportul bunurilor accesorii la destinatia finala (respectiv sediul 
achizitorului sau dupa caz al beneflciarilor) in bune conditii suport§nd toate cheltuielile ocazionate de livrare 
precum $i de remedierea oricaror deteriorari produse acestora In timpul transportului. 
Alin. (3) Toate materialele de ambalare a produselor accesoril, precum $i toate materialele necesare proteqiei 
coletelor ram§n tn proprietatea achizitorului/beneficiarilor. 

Art. 16. Prestarea $i documentele care insoiesc serviclile: 
Prestatorul are obligatia de a presta serviclile la destinatia/destinatiile finala/e indicata/e de achizitor fara a 
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modlfrca pretul contractului. 

Art.17. Riscul contractului: 
C~t timp bunurile accesorii care fac obiectul prezentului contract nu sunt predate achizitorului, riscul 
contractului cu privire la acesta ram3ne In sarcina prestatorului. 

Art. 18. Clauze de indexare $i revlzuire: 
Alin. (1) Pentru serviciile prestate/bunurile accesorii livrate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
dectarate in propunerea financiara anexa la contract. 
Alin. (2) Pretul contractului nu se ajusteaza pe perioada de derulare a contractului. 
Alin. (3) Sunt considerate clauze de revizuire prevederile contractuale referitoare la modificarea duratei de 
prestare a serviciilor daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) modificarea nu se datoreaza actiunilor sau inactiunilor prestatorului (cum ar fl dar fara a se limita la: 
neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii contractului, 
managementul defectuos etc.); 

b) necesitatea modificarii duratei de prestare a serviciilor se datoreaza unor situalii care nu puteau fi 
prevazute In mod rezonabil la data incheierii contractului de catre un contractant diligent sau de catre 
achizitor. Sunt considerate astfel de situati: cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, 
razboaiele, revolutiile etc. 

Alin. (4) In toate cazurile prevazute la aliniatul precedent, modificarea duratei de prestare a serviciilor se va face, 
prin act aditional, cu perioada de timp strict necesara pentru inlaturarea efectelor situatiilor care au generat 
aceste decalari. 
Alin.(5) in situatia in care prestatorul nu respect~ termenele/condi1iile de prestare iar acest lucru nu se poate 
incadra in unul din cazurile mentionate anterior cu privire la modificarea contractului se vor aplica prevederile 
referitoare la penalitatlle de intarziere din prezentul contract. 
Alin. (6) Schimbarea expertilor cheie va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire doarin 
conditiile in care noul expert lndepline~te cerintele stabilite de autoritatea contractanta pentru persoana pe 
care o inlocuie~te. 
Alin. (7) in vederea demonstrarii faptul ca specialistul propus respecta cerintele stabilite de achizitor pentru 
persoana pe care o inlocuie~te, prestatorul va depune documente justificative care vor devenii anexa ta actul 
aditional incheiat in acest sens. 
Alin. (8) Tnlocuirea/introducerea subcontractantilor din/In contract va fi considerata ca incadrandu-se In clauzele 
de revizuire daca se respecta conditiile stabilite in mod cumulativ la articolul ,,Subcontractanti $i terti 
sustinatori" din prezentul contract. 
Alin. (9) in cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de indexare/revizuire 
din prezentul contract el va trebui sa adreseze achizitorului o cerere motivata tn acest sens ~i sa a$tepte acordul 
scris al acestuia. Al. Alin. (14) Dupa primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra acesteia sau, dupa caz, se 
va adresa organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere in acest sens. 
Alin. (10) Raspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat in scris prestatrului. Tn cazul in care prestatorul nu 
a~teapta raspunsul achizitorul sau tn ciuda raspunsului negativ, procedeaza la implementarea masurilor propuse 
acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului. 
Alin. {11) Prevederile prezentului articol se interpreteaza ~i dupa caz se completeaza cu prevederile art. 221 din 
legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform caruia contractele de achizitie publica pot fi modificate, 
fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modifrcarile, indiferent daca sunt sau nu sunt 
evaluabile in bani $i indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub 
forma unor clauze de revizuire dare, precise ~; fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului sau 
orice alte optiuni. 

Art.19. Amendamente: 
Alin . (1) Pa!1ile 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 
legitlme ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
Alin. (2) Prevederile prezentului art. nu se aplica acelor clauze pentru a caror modificare legea impune 
indeplinirea unor conditii speciale atat timp cat aceste conditii nu sunt lndeplinite. 
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Art. 20. Subcontractanti $i terti susfinitori: 
Alin. (1) Prestatorul are obligatia de a lncheia contracte cu subcontractantii desemnati (daca exista), In acelea~I 
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
Alin. (2) Prestatorul are obligatia de a prezenta toate contractele lncheiate cu subcontractantii desemnati in 
oferta. 
Alin. (3) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa$tere ale acestora, cat $i contractele incheiate cu ace$tia 
se constituie In anexe la prezentul contract. 
20.1. in raporturile dintre parti, prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 
subcontractantul/tertul sustinator i~i indepline$le partea sa din contract/activltatile pentru care a acordat 
sustinerea cu exceptia cazurilor expres ~i limitativ prev~zute in prezentul contract sau daca este cazut prin lege. 
20.2. Subcontractantul/tertul sustinator este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care 1$1 
indepline$te partea sa din contract/activitatile pentru care a acordat sustinerea. 
20.3. inloc:uirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in urmatoarele cazuri: 
a) inlocuirea prive$te subcontractantii nominalizati in oferta $i activitafile c:are au fost indicate in oferta ca fiind 

realizate de subcontractanti. 1n aceasta situatie valoarea aferenta activitatilor subcontractate va ti eel mult 
egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se pot adauga numai ajustarile 
preturilor efectuate conform prevederilor prezentului contract {conform clauzelor de indexare/revizuire) $i 
a legilor in vigoare. De asemenea, obiectul noului contract de subcontractare nu va putea sa modifrce 
obiectul contractului de subcontractare anterior. Tn sfar$it obiectul $i valoarea noului contract de 
subcontractare nu vor putea confine serviciile sau bunuri accesorii prestate/ livrate de catre 
subcontractantul initial $i nici valoarea aferenta acestora. 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie publica in conditiile In 
care serviciile sau bunurile accesorii ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara insa a se 
indica initial optiunea subcontractarii acestora, daca se indeplinesc urmatoarele conditil cumulative: 
L introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie 

sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor; 
Ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre autoritatea contractanta $i 

contractant (cu exceptia cazurilor de aplicare a clauzelor de indexare/revizuire a pretului prevazute in 
contract $i legislatia in vigoare); 

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru Tndeplinirea contractului de achizitie 
publica; 

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului 
de achizitie publica (altfel spus scopul contrac:tului, precum $i indicatorii principali ce caracterizeaza 
rezultatul contractului raman nemodificaii). 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica. Tn acest caz prestatorul are 
obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui 
subcontrac:tul cu unul nou in conditiile prevazute la litera a). 

20.4. Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor dupa data semnarii contractului se poate realiza doar c:u acordul 
autoritatii contractante. 
20.5. Prestatorul are obligatia de a se asigura de faptul ca toate contractele incheiate intre el $i subcontractantii 
sai vor contine In mod obligatoriu eel putin urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor; 
c) valoarea aferenta prestatiilor ce revin subcontractantilor. 

20.6. Tn cazul declararii unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie publica ace~tia 
au obligatia de a prezenta o declaratle pe propria raspundere prin care i~i asuma respectarea prevederilor 
caietului de sarcini ~i a propunerii tehnice depuse de catre contractant la procedura de achizltie publica, aferenta 
activitatii supuse subcontractarii. 
20.7. De asemenea, noii subcontractanti au obllgatia de a transmite certificatele ~i alte documente necesare 
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere (a$a cum sunt prevazute acestea In Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice) $i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de 
achizitie publica. 
20.8. in toate cazurile de inlocuire sau introducere a subcontractantilor atat documentele doveditoare 
mentionate anterior cat $i contractele de subcontractare var fi prezentate cu eel putin 15 zile lnainte de 
momentul Tnceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti. 
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Art. 21 Cesiunea: 

Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 

Art. 22 FOfla majora: 
A/in. (l} Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta. 

Alin. (2) Fofla majora exonereaza paflile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza. 

Alin. (3) indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

Alin. (4) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i In mod 

complet, producerea acesteia ~i sa la orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

Alin. {5} Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare decat cea ramasa de 

executat din contract, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 

prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune·interese. 

Art. 23 Solutionarea litigiilor: 

Alin. (1) Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

Alin. (2) Daca achizitorul $i prestatorul nu reu$esc sa rezolve 'in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare 

poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore$ti competente din Romania. 

Art. 24 Limba care guverneazi contractul: 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art. 25 Comunicari: 

Alin. (1} Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 

scris $i trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii. 

Alin. {2) Comunidirile intre parti se pot face $1 prin telefon, fax, e·mail sau alte mijloace de comunicare daca se 
asigura confirmarea in scris a primirii ~i continutului comunicarii. 

Art. 26 Legea aplicablla contractului: 

Contractul va fr interpretat conform legilor din Romania. 

Art. 27 Clauze finale: 
Alin. (1) 1ncetarea prezentului contract nu va.avea ca efect degrevarea de obligatli a partilorin cazul in care, prin 

natura lor, obllgatiile respective raman in vigoare $i dupa incetarea contractului. 

Alin. (2) Daca, din diverse motive (de exemplu: expirarea perioadei de prestare a serviciilor, refuzul prestatorului 

de a mai presta serviciile, rezilierea q:mtractului ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate de catre 

prestator, etc), prestatorul nu va mai asigura mentenanta sistemului informatic integrat, acesta va permite 

achizitorului sau persoanelor desemnate de el accesul neingradft la sistemur informatic fara alte cheltuieli 
s uplimenta re. 

Alin. (3) De asemenea, partile raman raspunzatoare, in limita termenelor legale de prescriptie, pentru orice 

fapte/acte intreprinse de catre acestea pe perioada desfa~urarii contractului $i ale caror rezultate apar dupa 

incetarea efectelor contractului daca ele sunt de natura sa prejudicieze interesele $1 drepturile legitime ale 

celeilalte parti. 

Alin. (4) In cazul In care paf1ile i$i incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera un prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea fntocmai sau prin echivalent a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat 
la acest drept. 

Alin. (5) In situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice motiv, 

neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice privinta, in baza legilor ce guverneaza prezentul contract, 

celelalte prevederi ale prezentului contract, raman valabile. Contractul va fi interpretat ca .:>i cand prevederile 

neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost incluse in acesta. 

Alin. (6) Prezentul contract se supune ~i prevederilor legii nr. 190/2018 privind masuri de punere In aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteqia 
persoanelor fizice in ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor 
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date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), partile asumandu
$i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

prin Pre~edlntele Consi 
Petre-Ema 

VIZAT de LEGALITATE, 
Oireqia Juridid $i Administratie Publica Locala, 

Director 
Mirela O 

Directia de Dezvoftare Regionala/Manager proiect 
Valerie 
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. ; ::;;!'<ii IU 2 j ;ar· '; i:; U_l.r_.:·.U /eo••ract subsecv••• c1e servicli 
2 0. DEC. 2019 nr • .!lJ ..... din •• !:} •. l.Z.~. 2QJ..~ _______ -J 

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice $i a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederllor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 s-a incheiat prezentul contract subsecvent de servicii intre: 

Art. 1. Parti contractante: 
a.) UNITATEAADMINISTRATIVTERITORIALA-JUDETUL BUzAU, cu sediul in municlpiul Buzau, B-dul N. Balcescu 

nr. 48, telefon/fax 0238.414.112 I 0238.725.507, avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie 
a Trezoreria Buzau reprezentata prin Pre~edintele Consiliului Judetean 

uzau - etre manoi NEAGU,, in calitate de achizitor, pe de o parte 
$i 

b.) S.C. Red Point Software Solutions S.R.L., cu sediul In Bulevardul Poitiers nr. 16, judetul lasi, telefon 
0232263131 numar I gistrul Comertului J22/2281/2007, cod fiscal 22249330, cont IBAN 

ezoreria la$i reprezentata prin a avand 
e prestator, pe de alta parte. 

Art. 2. Definiiil: 
in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a.) contract subsecvent - prezentul contract $i toate anexele sale a$a cum sunt prevazute prin actele normative 
in vigoare (art. 147 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016); 
b.) achizitor $i prestator - paf'lile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c.) beneficiari - achizitorul $i cele 15 unitati administrativ - teritoriale care utilizeaza infrastructura necesara In 
proiectul nlmp/ementare solutii de e-guvernare la nivelu/ judefului Buzau pentru eficientizorea serviciifor pub/ice 
oferite catre cetateni" SMIS 48373; 
d.) pretul contractului - pretul platibil prestatorului (sau subcontractantilor acestuia, daca ace$tia exista $i daca 
$i-au exprimat optiunea de a fi platiti in mod direct) de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
e.) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului ~i orice alte asemenea obligatii care revin 
prestatorului sau subcontractantilor prin contract (sau se pot deduce in mod rezonabil din acesta) $i daca este 
cazul prin lege; 
f.) produse accesorii - echipamentele $i orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract sau 
care se pot deduce in mod rezonabil din acesta $i pe care prestatorul sau subcontractantii au obligatia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
g.) destinatie finala - locul unde prestatorul sau subcontractantii au obligatia de a presta serviciile sau de a 
furniza produsele accesoril (daca astfel de produse accesorii exista). Destlnaiia finala este reprezentata, dupa 
caz, de sediul achizitorului sau de cele ale beneficiarilor; 
h.) forta majora - este orice eveniment extern, impreviz!bil, absolut invincibil ~i inevitabil conform prevederilor 
art. 1351 din Codul Civil In vigoare; 
i.) cazut fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevazut $i nici impiedicat de catre eel ca re ar ti fost chemat 
sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Codul Civil fn vigoare). Sunt considerate forta 
majora sau caz fortuit urmatoarele: razboaie, revolutii, incendii, inundatli sau orlce alte catastrofe naturale, 
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este 
considerat forta majora/caz fortuit un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate 
de executare, face costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j.) clauze de indexare - reprezinta acele prevederi contractuale referitoare la actualizarea pretului contractului 
In cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care 
au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale. Sunt considerat clauze de 
indexare $i acele cazuri in care pe piata au aparut anumite condltii, in urma carora s-a constatat 
cre$terea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in 
cre$terea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului; 
k.) clauze de revizuire - reprezinta acele prevederi contractuale referitoare la modificarea contractului fara a 
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mai fl necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire, altele decat clauzele de indexare; 
I.) zi - zi calendaristica cu exceptia cazurilor fn care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; an - 365 de zile. 
Termenele cuprinse in prezentul contract se determina conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. 2) din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Art. 3. lnterpretare: 
Alin. (1) in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, c;uvintele la forma de singular vor include 
forma de plural $i viceversa, acolo unde acest lucru este permis $i cerut de context. 
Alin. (2) Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod 
diferit. 

CLAUZE OBLIGATORll: 

Art. 4. Obiectul principal al contractului: 
Alin. (1) Prestatorul se obliga ca in perioada convenita sa asigure Servicii de conectare la internet, de mentenanta 
pentru retea ~i de mentenanta pentru echipamente de conexiune pentru proiectul ,,lmplementare solutii dee
guvernare la nivelul judetului Buzau pentru eficientizarea serviciilor publice oferite catre cetateni", cod SMIS 
48373, in conformitate cu obligatiile prevazute prin prezentul contract, acordul cadru ~i prin lege. 
Alin. (2) De asemenea, prestatorul va asigura, instruirea beneficiarilor cu privire la utilizarea echipamentelor 
hardware (!nclusiv in cazul inlocuirii acestora cu altele) $i a componentelor software (inclusiv in cazul actualizarii 
aplica1iilor informatice ca urmare a modificarilor legislative, a ie$irii la pensie/plecarii unor angajatl din 
institutiile beneficiare $i inlocuirii acestora cu alte persoane care nu au mai utilizat sistemele informatice ce fac 
obiectul prezentului contract sau angajarii de noi salariati etc). 
Alin. (3) Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere ~i sa plateasca pretul convenit daca serviciile 
prestate conform prevederilor prezentului contract corespund din punct de vedere calitativ $i cantitativ 
solicitarilor achizitorului $i daca este cazul celor prevazute de Jege. 

Art. S. Pretul contrac:tului ~i modalitati de plata: 
Alin. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului sau subcontractantilor de catre 
achizitor, este de 91.800,00 lei fara T.V .A. la care se adauga T.V .A. in vigoare la data platii. Preturile unitare sunt 
cele mentionate in acordul cadru. 

Alin. (2) Achizitorul va deconta sumele aferente contractului pe baza veriflcarii $i certificarii serviciilor prestate 
(sau daca este cazul a bunurilor accesorii furnizate) de catre reprezentantii achizitorului sau de alte persoane 
special imputernicite de acesta, avandu-se in vedere doar serviclile efectiv (real) prestate $i daca este cazul 

bunurile efectiv (real) furnizate precum $i calitatea acestora. 

Alin. (3) Acceptarea la plata a serviciilor prestate (bunurilor accesorii furnizate) nu inlatura raspunderea 
prestatorului pentru viciile dovedite ale acestora (chiar daca ele nu au fost observate inilial de reprezentantii 
achizitorului). 

Alin. (4) Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va 
efectua, la solicitarea expresa a subcontractantilor, plati directe catre ace$tia (corespunzator partii/partilor din 
contract indeplinita/indeplinite de ei) in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile ~i in masura in care natura 
contractului permite acest lucru. Tn acest caz are toe transferul de drept al obligatiilor de plata catre 
subcontractanti pentru partea/partile din contract realizata/realizate de ei. Transferul va opera din momentul 
in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

Alin. (5) Tn vederea efectuarii de plati directe catre subcontractorii, ace$tia i$i vor exprima (la momentul 
incheierii contractu.lui de achizitie publica sau, dupa caz, la momentul introducerii acestora in contractul de 

achizitie publica} optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. 

Alin. (6) Achizitorul va efectua platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestalia acestora 
este confirmata prin documente agreate de toate partile (respectiv autoritate contractanta, prestator $i 
subcontractant) sau de autoritatea contractanta $i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, 

contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

Alin. (7) Dispozitiile referitoare la plata directa a subcontractantilor nu vor diminua raspunderea prestatorului 

in ceea ce prive$te modul de indeplinire contractului de achizilie publica. 

Alin. (8) Prin exceptie de la prevederile alineatului anterior, prestatorul nu va raspunde pentru indeplinirea 
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obligatiilor ce cad in sarcina subcontractantului in situatia ln care a comunicat motivat achizitorului faptul ca 
subcontractantul nu $i-a indeplinit o pare/toate obligatiile iar achizitorul procedeaza totu$i la receptia $i plata 
serviciilor prestate/bunurilor accesorii furnizate fara a tine cont de obiectiile contractantului. 

Al!n. (9) Exceptarea de la raspundere se refera doar la serviciile prestate/bunurile livrate care indeplinesc In mod 

cumulativ conditiile precizate anterior (respectiv sunt prestate de catre subcontractant $i achitate de catre 
achizitor iar prestatorul I-a in$tiintat in scris $i motivat pe achizitor despre neconformitatile constatate inainte 

ca acesta sa faca receptia $i plata serviciilor prestate/bunurilor livrate). 

Alin. (10) Achizitorul are obligatia de a plati serviciile prestate In limita creditelor bugetare anuale $i trimestriale 
aprobate cu aceasta destinatle, in masura in care serviciile au fast prestate, in conformitate cu prevederile 
contractuale. 

Art. 6. Durata contractului: 

Alin. (1) Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.01.2020 $i produce efectele pana la 
eliberarea/restituirea garantiei de buna executie conform art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca achizitorul 
nu a ridicat pretentii asupra ei) sau pana la solutionarea definitiva a oricaror divergente ivite intre parti cu privire 
la derularea contractului (inclusiv eventuale actiuni In instanta). 

Alin. (2) Prin exceptie de la prevederile alineatului anterior, durata contractului este identica cu termenul legal 
de prescriptie, in cazurile prevazute la art. "Clauze finale" din prezentul contract. 

Alln. (3) Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la implinirea termenelor mentionate la alineatele 
precedente. 

Alin. (4) Durata contractului este distincta de perioada de prestare a serviciilor (termenul de prestare a serviclilor 
este, alaturi de alte elemente precum perioada de plata a facturilor, termenul de restituire a garantiei de buna 
executie, termene pentru exercitarea eventualelor actiunl in justitie etc. pa rte a duratei contractului). 

Art. 7. Perioada de prestare a serviciilor: 
Alin. (1) Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se intinde pe o perioada de 12 luni de la data 
de 01.01.2020, fara a mai fi necesara efectuarea altor formalitati prealabile. 
Alln. (2) Prestarea serviciilor va incepe imediat dupa ce sunt indeplinite In mod cumulativ urmatoarele conditii: 
- contractur a fost semnat de catre ambele parti; 
- prestatorul a constituit garantia de buna executie (printr-un instrument de garantare em is In condiJiile legii 

de o societate bancara sau de o societate de asigurari) sau a facut dovada faptului ca a deschis un cont de 
disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent in admlnistrarea acestuia. Suma iniJiala care se depune de ditre prestator In contul de disponibil 
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 

Art. 8. Documentele contractului: 
Alin. 11) Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitille publice, documentele mentionate de acest text de 
lege devin anexe la prezentul contract. 
Alin. (2) Conform art. 147 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare 
ale legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata 
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerin~elor prevazute in 
caietul de sarcini/ documentatia de atribuire, prevaleaza prevederile acestuia/acesteia din urma. 
Alin. (3} In cazul in care exista diferente intre contract $i celelalte documente intocmite de achizitor (documente 
care in conformitate cu prevederile art. 147 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 sunt anexa la 
contract) prevaleaza prevederile contractului celelalte documente corectandu-se in mod corespunzator. 

Art. 9. Obligatiile princlpale ate contractantului: 

Alin. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i daca este cazul sa furnizeze bunurile accesorii ce fac 
obiectul contractului la standardele ~i/sau performantele solicitate de achizitor $i/sau, daca este cazul, 
prevazute prin lege. 
Al. (2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ~i sa furnizeze, daca este cazul, produsele ce fac obiectul 
contractului in termenele stabilite prin acesta sau anexele sale. 
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AUn. (3) Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a.) redamatii $i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea de catre acesta a unor drepturi de· proprietate 

intelectuala (licente, brevete, nume, marci inregistrate etc.) in legatura cu serviciile prestate sau 
bunurile accesorii furnizate; 

b.) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei In care o astfel 
de Tncalcare rezulta din respectarea indicatiilor scrise ale achizitorului sau utilizarea materialelor puse 
la dispozitie de catre achizitor. 

Alin. (4) Prestatorul se obliga sa inscrie pe facturile depuse la sediul achizitorului tn vederea decontarii numarul 
contractului in baza caruia au fost emise. 
Alin. {5) Orice alte cheltuieli care rezulta din prezentul contract sau se pot deduce in mod rezonabil din acesta 
(precum, dar fara a se limita la: deplasarea, cazarea $i orice eventuale diurne platibile personalului tehnic de 
specialitate al contractantului cu ocazia deplasarii la sediile beneficiariJor, depozitarea, transportul, instalarea 
$i punerea In functiune a produselor software sau, dupa caz, a celor hardware ce fac obiectul serviciului de 
mentenanta, instruirea personalului beneficiarilor cu privire la utilizarea componentelor software sau, dupa caz, 
a echipamentelor hardware etc) $i care exceda valorii sale se suporta de catre prestator. 
Alin. (6) In cazul in care serviciile prestate ~i daca este cazul bunurile accesorii furnizate in baza contractului nu 
corespund standardelor de calitate solicitate de achizitor ~i/sau prevazute de lege, prestatorul se obliga sa 
asigure refacerea/retransmiterea tor astfel incat acestea sa respecte standardele mentionate anterior fara alte 
cheltuielii pentru autoritatea contractanta. 
Alin. (7) Prestatorul are obHgatia de a remedia viciile aparute cu privire la serviciile prestate/bunurile livrate cu 
atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract/stabilite prin lege. 
Alin. {8) Prestatorul are obligatia de a supraveghea realizarea servlciilor de mentenanta ~i dupa caz llvrarea ~i 
instalarea bunurilor accesorii, de a asigura foria de munca, materialele, instalatiile, echipamentele ~i toate 
celelalte obiecte (precum, dar fara a se limita la: mijloace de transport pentru personalul sau de specialitate, 
truse de scule necesare prestarii serviciilor de mentenanta, CD/DVD-uri, memory stik-uri etc.) cerute de ~i 

pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta de lege/contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din acestea. 
Alin. (9) Tn raporturile dintre parti, prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea $i siguranta 
tuturor operatiunilor realizate de el (direct sau prin prepu~ii sai). 
Alin. (10) Prestatorul are obligatia de a respecta $i executa dispozitiile scrise ale achizitorului in problemele 
legate de indeplinirea obligatiilor asumate daca acestea sunt mentionate sau se pot deduce in mod rezonabil 
din contract. Tn cazul in care prestatorul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa 
dispozitiile primite, cu exceptla cazului in care acestea contravin prevederilor legale sau pun in pericol siguranta 
angajatilor sai ori a unor terte persoane. Tn acest caz prestatorul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile 
legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale. 
Alin. (11) Daca respectarea $i executarea dispozitiilor prevazute la alineatul precedent determina dificultati ce 
nu puteau ti prevazute In mod rezonabil la data intocmirii ofertei de un operator economic diligent $i care 
genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. Tn acest caz, 
inainte de a proceda la executarea dispozitiilor scrise ale achizitorului care presupun costuri suplimentare, 
prestatorul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru. 
Alin. (12) In cazul in care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei proceduri de atribuire, achizitorul 
va comunica prestatorului acest lucru $i va dispune, daca este cazul, sistarea contractului/prestarii acelor 
servicii/livrarii acelor bunuri accesorii care necesita organizarea unei proceduri de atribuire. 
Alin. (13) Prestatorul este raspunz.ator de corectitud!nea $i exactitatea datelor inscrise in facturile sau 
documentele emise de el in legatura cu realizarea contractului. Contractantul va suporta orice prejudiciu produs 
achizitorului ca urmare a informatiilor lncorecte/false transmise acestuia. 
Alin. (14) Prestatorul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la protectia impotriva 
incendiilor, a muncii sau a mediului. Prestatorul va suporta toate pagubele produse achizitorului, beneficiarilor 
sau unor terie persoane ca urmare a nerespectarii de catre angajatii sau prepu$ii sai a obligatiilor mai sus 
mentionate. 
Alin. (15) Achizitorul nu va raspunde pentru accidentele de munca sau orice alte prejudicii cauzate de 
nerespectarea de catre angajatii/prepu~ii contractantului a dispozitiilor mentionate anterior. Prestatorul va 
asigura repararea integrala a oricaror prejudicii aparut ca urmare a nerespectarii prevederilor cuprinse la 
alineatul anterior. 
Alin. (16) De asemenea, prest~torul va repara integral orice prejudicii cauzate achizitorului sau beneficiarilor de 
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metodele sale de lucru, de utilizarea unor componente software sau, dupa caz, hardware incompatibile cu 
sistemul informatic integrat ce face obiectul prezentului contract, de actualizarile necorespunzatoare efectuate 
de personalul/prepu~li contractantului etc. Prestatorul nu va raspunde de prejudiciile mentionate in prezentul 
a Ii neat daca a in~tiintat, in scris ~i motivat achizitorul (oferind totodata solutii alternative), cu privire la riscurile 
ce pot aparea in cazul utiliz~rii unor metode de lucru necorespunzatoare, a unor componente software I 
hardware incompatibile sau de realizarea unor actualizari necorespunzatoare iar achizitorul nu a tinut sea ma de 

acestea. 
Alin. (17) In cazul in care, din diverse motive, achizitorul sau beneficiarii i$i vor muta o parte/toate activitatile in 
alte locatii prestatorul va asigura transferul ~i instalarea echipamentelor/componentele sistemului informatic 
integrat in no lie locatii indicate de persoanele abilitate in acest de catre achizitor/beneficiari. 
Alin. (18) in relatiile dintre parti, prestatorul este considerat angajat in acceptiunea art. 74 din legea nr. 8/1996 
iar achizitorul este considerat angajator. 
Alln. (19) Prestatorul va asigura actualizarea modulelor realizate in cadrul sistemului informatic integrat ce face 

obiectul prezentului contract ori de cate ori este necesar astfel 1ncat acesta sa respecte prevederile legislaliei in 
vigoare. Daca din punct de vedere tehnic acest lucru nu este posibil atunci prestatorul va asigura realizarea 
altora noi care sa poata fi integrate in sistemul informatic ce face obiectul prezentului contract utilizand 

resursele software ~i hardware ale acestuia. 
Alin. (20) Daca este cazul, prestatorul va asigura migrarea datelor din aplicatiile existente la nivelul unitatilor 
administrativ - teritoriale ce au calitatea de beneficiarl ai proiectului. Migrarea datelor se va realiza In mod 
automat sau daca acest lucru nu este posibil din motive tehnice prin lntroducerea !or manuala. Achizitorul se va 
asigura de faptul ca beneficiarii vor permite accesul contractului la programele/aplicatiile care contin datele ce 
urmeaza sa fie migrate. Migrarea efectiva, indiferent de metoda utilizata se va face exclusiv de catre prestator. 
Alin. {20) Daca va fl necesar, prestatorul va asigura interconectarea sistemului integrat ce face obiectul 
prezentului contract cu sistemele informatice ale altar institulii {de exemplu: Agemia Nationala de Administrare 
Fiscala, Oficiul National al Registrului Comertului, Agen1la Nationala de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara etc. Tn 
cazul in care sistemele informatice integrate ale acestor institutii sufera modificari contractantul va lua toate 
masurile necesare pentru a se asigura mentinerea interconectarii cu acestea. Prestatorul nu va raspunde pentru 
nerespectarea acestei obligatii in cazul In care institutiile mentionate mai sus nu vor permite accesul la sistemele 
lor informatice. 
Alin. (21) Tn cazul In care pe durat~ prezentului contract au loc controale ale organismelor de monitorizare a 
proiectului, prestatorul va asigura, la cererea achizitorului, speciali$tii necesari pentru a raspunde la solicitarile 
de clarificare venite din partea reprezentantifor acestor structuri. 
Alin. (22) Daca, in urma controaJelor efectuate de organismele de monitorizare a proiectului, se constata 
disfunctionalitati ale sistemului informatic integrat, prestatorul va asigura inlaturarea lor fara alte cheltuieli 
suplimentare $i in termenul de remediere stabilit de aceste institulii sau daca nu a fest stabilit un astfel de 
termen in eel precizat de achizitor (la stabilirea termenului de catre achizitor se va avea in vedere compJexitatea 

problemelor ce trebule remediate). 
Alin. {23) in situatia in care organele de control aplica corectli financiare achizitorului ca urmare a constatarii 
unor disfunqionalitati ale sistemului informatic integrat ce se datoreaza culpei prestatorului atunci achizitorul 
va avea dreptul de a recupera aceste sume de la prestator (inclusiv prin executarea garantiei de buna-execufie). 

Art. 10. Obllgatiile achizitorului: 
Alin. (1) Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile $i daca este cazul bunurilor accesorii in sltua1ia in care 
acestea corespund din punct de vedere calitativ $i cantitativ standardelor $i/sau performantelor solicitate de 
achizitor ~i/sau, daca este cazul, celor prevazute de dispozitiile art. 6, alin. (1) din legea nr. 72/2013 privind 
masuri/e pentru combatereo intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritoti controctante, actualizata la zi, adica in maxim 

30 de zile. 
Alin. (2) Plata facturilor se va face in termenele prevazute de dispozitiile legale mai sus evocate. Daca achizitorul 
nu onoreaza facturile in termenele prevazute de lege prestatorul are posibilitatea de a sista prestarea serviciilor 
$i livrarea a bunurilor accesorii (daca acestea nu au fost prestate/livrate) $idea urmarii realizarea drepturilor 
sale in conditiile stabilite de legile in vigoare $i de prezentul contract. 
Alin. (3) lmediat dupa ce achizitorul f$i onoreaza obligatiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor ~i/sau 
livrarea bunurilor accesorii (daca acestea nu au fest prestate/livrate) in eel mai scurt timp posibil. 
Alin. (4) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii sau 
dispozitii scrise transmise prestatorului. 
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Art. 11. Sanqiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiitor: 
Alin. (1} in cazul in care una din parti nu i$i indepline$te sau i~i indepline$te in mod necorespunzator obligatiile 
asumate, cealalta parte poate cere executarea silita a obligatiilor contractuale neexecutate sau executate in 
mod necorespunzator. 
Alin. (2) Daca nu cere executarea silita a obligatiilor contractuale, creditorul obligatiei neexecutate sau executate 
in mod necorespunzator are dreptul la rezilierea contractului, precum $i la daune-interese, daca I se cuvin 
(conform art. 1549 din Codul Civil). in acest caz, conform art. 1550 din Codul Civil, creditorul obligatiei 
neexecutate sau executate in mod necorespunzator poate invoca in mod unilateral rezilierea, aceasta urmand 
sa opereze de plin drept. 
Alin. (3) Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilaterala va avea loc prin notificarea scrisa a debitorului 
de catre creditor cu privire la obligatiile neexecutate sau executate in mod necorespunzator. 
Alin. (4) lnainte de a invoca rezilierea unilaterala, creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod 
necorespunzator va notifica debitorul cu privire la neconformitatile constatate ~i ii va acorda un termen 
rezonabil tn vederea solutionarii lor. 
Alin. (5) Creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator poate invoca, conform art. 
1553 din Codul Civil, pactul comisoriul fara a mai fi necesara acordarea unui termen sau punerea In lntarziere 
(aceasta rezultand din simplul fa pt al neexecutarii) in urmatoarele cazuri: 
a) prestatorul - promitent cesioneaza obligatiile sale prevazute in prezentul contract; 
b) prestatorului - promitent i se retrage licenta de functionare sau, dupa caz, i~i pierde dreptul de a profesa; 
c) interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala a contractului de catre achizitorul -

promitent; 
d) aparitia fortei majore sau a cazului fortuit, c~nd achizitorul - promitent sau prestatorul - promitent se afla in 

imposibilitatea de a continua contractul, daca forta majora sau cazul fortuit act:ioneaza sau se estimeaza ca 
va actiona o perioada mai mare decat cea ramasa de executat. 

e) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 164 -167 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (art. 223 alin. (1} lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice); 

f) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor 
care rezulta din legislatia europeana relevanta $i care a fost constatata printr-o declzie a Curtii de Justi!ie a 
Uniunii Europene (art. 223 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice); 

Alin. (6) Tn toate aceste cazuri, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din contract indeplinita pana la data fncetarii de plin drept a acestuia. Toate drepturile ~i obligatiile partilor 
nascute pana la data incetarii contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia. 
Alin. (7} Partea care invoca clauza penala va notifica, in mod obligatoriu, in scris acest lucru celeilalte parti 
precizand totodata motivul deciziei sale. 
Alin. (8} In cazul in care una din pafli nu W indepline$te sau i$i indepline~te in mod necorespunzator obligatiile 
asumate, cealalta parte poate pretinde despagubiri. 
Alin. (9) Tn cazul in care obligatfile neexecutate sau executate cu intarziere privesc plata unor sume de bani, 
penalitatile se vor calcula conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea 
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte inchelate intre 
profesioni~ti ~i intre ace~tia ~i autoritati contractante. in acest caz dobanda penalizatoare pentru plata cu 
intarziere curge de la termenul prevazut la art. 6 alin. (3) lit. c) din actul normativ anterior mentionat pana la 
momentul efectiv al platii. Conform art. 1535 din Codul civil cuantumul dobanzii penalizatoare va fi eel stabilit 
prin Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie ~i penalizatoare pentru obligatii 
bane~ti, precum ~i pentru reglementarea unor masuri finandar-fiscale in domeniul bancar. 
Alin. {10} in cazul altor obligatii decat cele avand ca obiect plata unei sume de bani, creditorul obligatiei 
neexecutate sau executarea cu intarziere are dreptul la daune-interese (compensatorii sau dupa caz moratorii) 
egale cu dobanda legala, calculata de la data la care debitorul este in intarziere asupra echivalentului in bani al 
obligatiei ~i pana la executarea efectiva a acesteia (in cazul daunelor-interese moratorii) sau pana la data la care 
executarea obligatiei a devenit imposibila (in cazul daunelor lnterese~compensatorii), cu exceptia cazului in care 
creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de neexecutarea/intarzierea ln executarea obligatiei. 
Conform art. 1553 din Codul Civil, punerea in i'ntarziere a debitorului, opereaza din simplul fapt al neexecutarii. 
Alin. (11) Conform art. 1539 din Codul civil, penalitatile (respectiv daunelor-interese moratorii) stabilite in 
prezentul contract sunt stipulate pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul mentionat ele nefiind de 
natura sa elibereze debitorut de executarea in natura a obligatiei principale. 
Alin. (12) in cazul in care, chiar ~i dupa aplicarea prevederilor referitoare la penalitati din prezentul contract, 
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partea in culpa refuza sa i$i duca la indeplinire obligatiile in termenul stabilit de creditorul obligatiei acesta din 
urma are dreptul de a decide rezilierea contractului $i de a duce la indeplinire el inSU$i sau prin incheierea de 
conventii cu terti a oricarei obligatii ce incumba debitorului $i care nu a fost indeplinita de acesta in conditiile 
stabilite. In acest caz debitorul obligatiei neexecutate va suporta costurile astfel aparute. 
Alin. (13) Partile vor stabilii de comun acord nivelul despagubirilor datorate creditorului obligatiei neexecutate 
de catre debitor iar daca acestea nu se inteleg pe cale amiabila solutionarea litigiilor aparute se va face de catre 

instantele de judecata competente. 

Art. 12. Garantla de buna execu1ie a contractului: 
Alin. (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din pretul 

contractului fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie se face: 
a.) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de 

asigurari, care devine anexa la contract. in acest caz prestarea serviciilor va incepe doar dupa primirea 

de catre achizitor a instrumentului de garantare. 
b.) sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. in acest caz, prestarea 

serviciilor va incepe doar dupa ce contractantul va face dovada faptului ca a deschls un cont de 
disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre prestator In contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 

Alin. (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul lndeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatoruf nu i$i indepline$te, din 
culpa sa, obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie 
autoritatea contractanta va notifica pretentia atat prestatorului, cat $i ernitentului instrumentului de garantare 
(in cazul in care garantia s-a constituit printr-un instrument de garantare), precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. 
Al in. (3) in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi. 
garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
Alin. (4) Ctauzele referitoare la garantia de buna executie nu vor avea ca efect degrevarea partilor de celelalte 
obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fara a se limita la; termene de prestare, penalitati de 
intarziere precum daunele-interese moratorii sau compensatorii etc}. 
Alin. (5) In cazul in care prin retinerea garantiei de buna executie nu se acopera cornplet prejudiciul cauzat 
achizitorului acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrala pe cheltuiala partii in cupa. 
Alin. (6) Achizitorul va restitui garantia de buna executie tn eel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre 
prestator a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica dadi nu a ridicat p~na la acea data pretentii 
asupra ei. 
Alin. (8) in cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul 
are obligatla de a completa garantia de buna executle in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie 

publica. 

CLAUZE SPECIFICE: 

Art. 13. RecepJie, inspeciii ~i teste: 
Alin. (1) Prestatorul are obligatia de a lncepe prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii astfel incat sa se 
respecte datele stabilite prln prezentul contract ~i anexele la el ~i sa se asigure functionarea neintrerupta a 
sistemului informatic integrat a carui mentenanta face obiectul prezentului contract. 
Alin_ (2) Prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor accesorii trebuie sa se deruleze conform obligatiilor asumate. 
Alin. (3) Achizitorul, prln reprezentatii sai, are dreptul de a inspecta $i/sau de a testa modul de prestare a 
serviciilor ~i de furnizare a produselor accesorii pentru a verifica conformitatea !or cu standardele solicitate de 
acesta $i daca este cazul prevazute de lege. 
Alin. (4) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputernici1i 
pentru efectuarea testelor, inspectiilor sau a altor activitati de verificare legate de modul de indeplinire a 
contractului. 
Alin. (5) Oaca vreunul din serviciile sau produsele accesorii lnspectate nu corespunde spedficatiilor, achizitorul 
are dreptul sa ii respinga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: 

a.) de a reface serviciile prestate/de a inlocui produsele accesorii refuzate; 
b.) sau de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile sau produsele accesorii sa corespunda 
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standardelor solicitate de achizitor $i/sau daca este cazul prevazute de lege. 
Alin. (6) Tn cazul in care prestatorul int~rzie inceperea contractului sau daca nu i$i lndepline$te indatoririle 
prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze un termen pana la ca re activitatea sa intre in normal 
~i sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
Alin. (7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfa$urarea contractului $i de a stabili conformitatea 
serviciilor prestate/bunurilor accesorii livrate cu specificafiile din contract $i/sau oferta. 
Alin. (8) Daca este cazul prestatorul are obllgatia de a asigura instrumentele, conditiile $i personalul necesare 
pentru verificarea $i testarea activitatilor ce fac obiectul contractului. 

Art. 14. intarzierea finalizarii $i sistarea contractului: 
Alin. (1) in cazul in care: 
a.) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile constate de autoritatile abilitate ale statului care au fost 
de natura sa blocheze activitatea prestatorului; 
b.) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza culpei contractantului $i nu a survenit prin incalcarea 
contractului de catre acesta indreptafesc prestatorul de a solicita modificarea termenelor de prestare a 
serviciilor sau livrare a bunurilor accesorii stabilite prin contract/caietul de sarcini atunci, prin consultare, paflile 
vor stab iii: 

orice modificare a duratei de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii la care prestatorul are 
dreptul; 
totalul cheltuielilor suplimentare (daca este cazul), care se va adauga la preWI contractului in cazul in 
care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei proceduri de atribuire. in caz contrar se 
aplica in mod corespunzator dispozitiile referitoare la sistarea contractului/prestarii acelor 
servicii/livrarii acelor bunuri accesorii care necesita organizarea unei proceduri de atribuire din 
prezentul contract. 

Alin. (2) Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii (in cazul in care 
prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii nu a fost finalizata) daca achizitorul nu i$i respecta obligafiile de 
plata Tn termenul stabilit prin prezentul contract. in acest caz sistarea va fi permisa doar du pace prestatorul va 
notifica, in scris, acest fapt achizitorului. 

Alin. (3) in cazul in care, pe parcursul derularii contractului, achizitorul constata neconformitati in indeplinirea 
cerintelor de performanta $i calitate stabilite prin prezentul contract, va fi indreptatit sa solicite prestatorului 
remedierea, indeplinirea sau conformarea la obligatiile contractuale. Prestatorul se obllga sa se conformez·e 
solicitarilor achlzitorului in termenul stabilft de acesta din urma fara a se modifica valoarea contractului. 

Alin. (4) Prestatorul are dreptul sa refuze conformarea la solicitarile achizitorului doar daca astfel se incalca 
prevederile legale sau se pune in pericol viata ori sanatatea angajatilor sai sau a unor terte persoane. Tn acest 
caz prestatorul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale. 

Alin. (5) Achizitorul poate decide suspendarea executarii contractului, in situatia in care exista suspiciuni cu 
privire la eventuale neconformitati ale prestatoruluiului In indeplinirea cerintelor de performanta $i calitate 
stabilite prin prezentul contract, notificandu-1 in acest sens. 

Alin. (6) Tn cazul in care prestatorul nu i$i executa sau i~i executa in mod necorespunzator obligafiile asumate 
acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin ac:tiunile $i/sau inactiunile sale. 

Art. 15. Ambalare t1i marcare: 

Alin. (1) Prestatorul are obligafia de a ambala bunurilor accesorii transmise achlzitorului (inclusiv CD-uri/DVD· 
uri pe care se afla antiviru$i sau alte componente software, semnaturi digitale etc) pentru ca acestea sa faca 
fata, fara limitare, la orice situatii neprevazute ce pot aparea pe durata transportului, in a~a fel incat sa ajunga 
in buna stare la destinatia finala. 

Alin. (2) Prestatorul este responsabil pentru transportul bunurilor accesorii la destinatia finala {respectiv sediul 
achizitorului sau dupa caz al beneficiarilor) in bune condifii suportand toate cheltuielile ocazionate de livrare 
precum $i de remedierea oricaror deteriorari produse acestora in timpul transportului. 

Alin. (3) Toate materialele de ambalare a produselor accesorii, precum $i toate materialele necesare proteqiei 
coletelor raman in proprietatea achizitorului/beneficiarilor. 

Art. 16. Livrarea ~i documentele care insoiesc produsele: 
Prestatorul are obligatia de a livra produsele la destinatia/destinatiile finala/e indicata/e de achizitor fara a 
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modifica pretul contractului. 

Art. 17. Riscul c:ontractului: 
Cat timp bunurile accesorii care fac obiectul prezentului contract nu sunt predate achizitorului, riscul 
contractului cu privire la acesta ramane In sarcina prestatorului. 

Art. 18. Clauze de indexare $i revizulre: 
Alin. (1) Pentru serviciile prestate/bunurile accesorii livrate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
declarate In propunerea financiara anexa la contract. 
Alin. (2) Pretul contractului nu se ajusteaza pe perioada de derulare a contractului. 
Alin. (3) Sunt considerate clauze de revizuire prevederile contractuale referitoare la modificarea duratei de 
prestare a serviciilor daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) modificarea nu se datoreaza actiunilor sau inaCliunilor prestatorului (cum ar fr dar fara a se limita la: 
neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii contractului, 
managementul defectuos etc.); 

b) necesitatea modificarii duratei de prestare a serviciilor se datoreaza unor situatii care nu puteau fi 
prevazute in mod rezonabil la data incheierii contractului de catre un contractant diligent sau de dtre 
achizitor. Sunt considerate astfel de situati: cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, 
razboaiele, revolutiile etc. 

Alin. (4) Tn toate cazurile prevazute la aliniatul precedent, modificarea duratei de prestare a serviciilor se va face, 
prin act aditional, cu perioada de timp strict necesara pentru inlaturarea efectelor situatiilor care au generat 
aceste decalari. 
Alin.(5) in situatia in care prestatorul nu respecta termenele/conditiile de prestare iar acest lucru nu se poate 
incadra In unul din cazurile mentionate anterior cu privire la modificarea contractului se var aplica prevederile 
referitoare la penalitatile de lntarziere din prezentul contract. 
Alin. (6) Schimbarea expertilor cheie va fi considerata ca lncadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire doarin 
conditiile in care noul expert indepline~te cerintele stabilite de autoritatea contractanta pentru persoana pe 
care o inlocuie~te. 
Alin. (7) In vederea demonstrarii faptul ca specialistul propus respecta cerintele stabilite de achizitor pentru 
persoana pe care o inlocuie~te, prestatorul va depune documente justificative care vor devenii anexa la actul 
aditional incheiat in acest sens. 
Alin. (8) Tnlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract va fi considerata ca lncadrandu-se in clauzele 
de revizuire daca se respecta conditiile sta bilite in mod cumulativ la articolul ,,Subcontractanti ~i terti 
sustinatorin din prezentul contract. 
Alin. (9) in cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la dauzele de indexare/revizuire 
din prezentul contract el va trebui sa adreseze achizitorului o cerere motivata In acest sens ~i sa a$tepte acordul 
scris al acestuia. Al. Alin. (14) Dupa primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra acesteia sau, du pa caz, se 
va adresa organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere in acest sens. 
Alin. (10) Raspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat in scris prestatrului. Tn cazul In care prestatorul nu 
a~teapta raspunsul achizitorul sau in ciuda raspunsului negativ, procedeaza la implementarea masurilor propuse 
acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului. 
Alin. (11) Prevederile prezentului articol se interpreteaza $i dupa caz se completeaza cu prevederile art. 221 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform caruia contractele de achizitie publica pot fi modificate, 
fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt 
evaluabile in bani ~i indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub 
forma unor clauze de revizulre clare, precise $i fara echlvoc, care pot Include clauze de revizuire a pretului sau 
orice alte opliuni. 

Art.19. Amendamente: 
Alin. (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 ~i care nu au putut fi prevazute la data lncheierii contractului. 
Alin. (2) Prevederile prezentului art. nu se aplica acelor clauze pentru a caror modificare Jegea impune 
indeplinirea unor conditii speciale atat timp cat aceste conditii nu sunt indeplinite. 
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Subcontractanli $i te'1i sustinatori: 
19.l. Alin. (1) in raporturile dintre paf1i, prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul In 
care subcontractantul/tertul sustinator l~i fndepline~te partea sa din contract/activitatile pentru care a acordat 
sustinerea cu exceptia cazurilor expres ~i limitativ prevazute In prezentul contract sau daca este cazul prin lege. 
Alin. (2} Prestatorul are obligatia de a lncheia contracte cu subcontractantii desemnati (daca exista), in acelea~i 
conditii in care el a semnat contractul cu achizitoruL Prestatorul are obligatia de a prezenta toate contractele 
tncheiate cu subcontractantii desemnati In oferta. 
Alin. (3) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa~tere ale acestora, cat ~i contractele i'ncheiate cu ace~tia 
se constituie in anexe la prezentul contract. 
Alin. (4) Subcontractantul/tertul sustinator este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care i~i 
indepline~te partea sa din contract/activitatile pentru care a acordat sustinerea. 
Alin. (5) inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in urmatoarele cazuri: 
a) inlocuirea prive~te subcontractantii nominalizati in oferta ~i activitatile care au fost indicate in oferta ca fiind 

realizate de subcontractanti. In aceasta situatie valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi eel mutt 
egala cu valoarea dedarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se pot adauga numai ajustarile 
preturilor efectuate conform prevederilor prezentului contract (conform clauzefor de indexare/revizuire) ~i 
a legilor in vigoare. De asemenea, obiectul noului contract de subcontractare nu va putea sa modifice 
obiectul contractului de subcontractare anterior. Tn sfar~it obiectul ~i valoarea noului contract de 
subcontractare nu vor putea contine serviciile sau bunuri accesorii prestate/ livrate de catre 
subcontractantul initial ~i nici valoarea aferenta acestora. 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in 
care serviciile sau bunurile accesorii ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara insa a se 
indica initial optiunea subcontractarii acestora, daca se fndeplinesc urmatoarele conditii cumulative: 
i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie 

sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor; 
ii. introducerea unui nou subcontractant nu modiflca pretul contractului dintre autoritatea contractanta ~i 

contractant {cu exceptia cazurilor de aplicare a clauzelor de indexare/revizuire a pretului prevazute In 
contract ~i legislatia in vlgoare); 

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica; 

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului 
de achizitie publica (altfel spus scopul contractului, precum ~i indicatorii principali ce caracterizeaza 
rezultatul contractului raman nemodificati). 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica. in acest caz prestatorul are 
obligatia de a prelua partea/paJ1:ile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui 
subcontractul cu unul nou in conditiile prevazute la litera a). 

Alin. (6) Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor dupa data semnarii contractului se poate realiza doar cu 
acordul autoritatii contractante. 
19.2. Alin. (1) Prestatorul are obligatia de a se asigura de faptul ca toate contractele incheiate lntre el ~i 

subcontractan\ii sai vor contine in mod obligatoriu eel putin urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor; 
c) valoarea aferenta prestatiilor ce revin subcontractantilor. 

Alin. (2) in cazul declararii unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de C!Chizitie publica 
ace~tia au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care i~i asuma respectarea 
prevederilor caietului de sarcini ~i a propunerii tehnice depuse de catre contractant la procedure de achizitie 
publica, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 
Alin. (3) De asemenea, noii subcontractanti au obligatia de a transmlte certificatele ~; alte documente necesare 
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere {a~a cum sunt prevazute acestea in Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice) ~i a resurselor/capabilltatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de 
achizi~ie publica. 
Alin. (4) in toate cazurile de inlocuire sau introducere a subcontractantilor atat documentele doveditoare 
mentionate anterior cat ~i contractele de subcontractare vor fi prezentate cu eel putin 15 zile lnainte de 
momentul inceperil prestarii serviciilor de catre no ii subcontractanti. 
Alin. (5) in cazul in care prestatorul invoca sustinerea unei tert angajamentul ferm de sustinere depus In cadrul 
ofertei de catre acesta va deveni anexa la contract. Acest document va trebui sa contina in mod obligatoriu 
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aogajamentul tertului ca va asigura, ori de cate ori este nevoie, sustinerea prestatorului daca acesta intampina 
dificultati pe parcursul executarii contractului in domeniile care au facut obiectul suspnerii. 
Alin. (6) De asemenea, cu titlu de garantie, angajamentul ferm va contine ~i o clauza cu privire la faptul ca partile 
(respectiv contractantul ~I tertul sustinator) sunt de acord cu cesionarea catre achizitor a dreptului de a urmarii 
orice pretentie la daune pe care prestatorul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru 
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. 

Art. 20. Cesiunea: 
Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 

Art. 21. Forta majora: 
Alin. (1) Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta. 
Alin. (2) Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prln prezentul 
contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza. 
Alin. (3) Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia. 
Alin. (4) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pafli, imediat ~i in mod 
complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii consecintelor. 
Alin. (5) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va acliona o perioada mai mare decat cea ramasa de 
executat din contract, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din paf1i sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 22. Solutionarea litigiilor: 
Alin. (1) Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
Alin. (2) Dacii achizitorul ~i prestatorul nu reu}esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare 
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente din Romania. 

Art. 23. Limba care guverneaza contractul: 
limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art. 24. Comunic~ri: 

Alin. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris }i trebuie lnregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii. 
Alin. (2) Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare daca se 
asigura confirmarea in scris a primirii ~i continutului comunicarii. 

Art. 25. Legea aplicabila contractului: 
Contractul va fi interpretat conform Jegilor din Romania. 

Art. 26. Clauze finale: 
Alin. (1) Tncetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a partilor In cazul in care, prin 
natura lor, obligatiile respective raman in vigoare $i dupa incetarea contractului. 
Alin. (2) Daca, din diverse motive (de exemplu: expirarea perioadei de prestare a serviciilor, refuzul prestatorului 
de a rnai presta serviciile, rezilierea contractului ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate de catre 
prestator, etc), prestatorul nu va mai asigura mentenanta sistemului informatic integrat, acesta va permlte 
achizitorului sau persoanelor desemnate de el accesul neingradit la sistemul informatic fara alte cheltuieli 
suplimenta re. 
Alin. (3) De asemenea, partile raman raspunzatoare, In limita termenelor legate de prescriptie, pentru orice 
fapte/acte intreprinse de catre acestea pe perioada desfa$urarii contractului }i ale caror rezultate apar dupa 
incetarea efectelor contractului daca ele sunt de natura sa prejudicieze interesele $i drepturile legitime ale 
celeilalte parti. 
Alin. (4) in cazul in care partile i~i incaldi obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera un prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat 
la acest drept. 
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Alin. (5) Tn situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice motiv, 
neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice privinta, in baza legilor ce guverneaza prezentul contract, 

" celelalte prevederi ale prezentului contract, raman valabile. Contractul va fi interpretat ca $i cand prevederile 
neexecutabile, itegale sau invalide nu ar fi fost incluse tn acesta. 

Alin. (6) Prezentul contract se supune $i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteqia 
persoanelorfizice in ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind libera circulatie a acestor 
date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind proteqia datelor), partile asumandu
$i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare pa rte. 

ACHIZITOR, 
prin Pre~edintele Conslllului J 

Petre 

VIZAT de LEGAL1 11\ 1 c, 

Directia Juridica ~i Administratie Publica Locala, 
Director Executiv 
Mirela OPRE 

Direciia de Dezvoltare Reglonala/Manager proiect 
Valerica PATR~TANU 
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