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                                    CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII 
privind “Servicii de organizare eveniment”, aferent proiectului  

“TARAMUL IEPURASILOR” 
NR. ___________/____________ 

 

 
 

 PĂRȚILE CONTRACTANTE 
  

A)  UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal 

reprezentat prin  Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul 
Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 

nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului 
Constanța, în calitate de BENEFICIAR,  

Și 

          B)    
________________________________________________________în calitate 

de , în calitate de PRESTATOR, 
 
Având în vedere Normele procedurale interne pentru achiziția prin procedura 

simplificată proprie a serviciilor sociale și a serviciilor specifice aprobate prin 
Dispoziția primarului municipiului Constanța nr.19794/12.10.2018 privind 

aprobarea modificării și completării Dispoziției nr. 290/2017 privind aprobarea 
Normele procedurale interne pentru achiziția prin procedura simplificată proprie 
a serviciilor sociale și a serviciilor specific, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările și completările ulterioare și în temeiul referatului/ raportului 
procedurii nr.___________,  s-a încheiat prezentul contract: 
 
 
I.OBIECTUL  SI  SCOPUL CONTRACTULUI 
Art.1.1.Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor necesare pentru 
organizarea evenimentului “TARAMUL IEPURASILOR”, in aer liber, in Parcul Tabacariei 

“Tara Piticilor”, Constanta,in perioada 16.04.2020-18.04.2020. 
Art.1.2. Scopul evenimentului este de a aduce bucurie copiiilor, de a le oferi jocuri, 

activitati, surprize, rasete si multa voie buna,  crearea unei atmosfere de poveste, a unui 
taram al iepurasilor. 
 Art.1.3.Prestatorul va presta pentru Beneficiar, o intreaga gama de servicii care va crea 

evenimente pe parcursul perioadei 16.04-18.04.2020 si care va antrena copiii de diferite 
varste in activitati educative si distractive, in aer liber, respectiv: 

• Carusel cu o capacitate de 33 locuri, echipat cu figurine din povești. Figurinele 
sunt confecționate din fibră de sticlă. Caruselul va avea sistem de iluminat, 
compus din minimum 500 de leduri. Montare, demontarea, transportul, 

personalul pentru funcționarea acestuia sunt în sarcina operatorului economic. 
Se vor prezenta: fotografii cu echipamentul ofertat precum și certificatul de 

conformitate al acestuia. 
• Ateliere de creație(minimum 3 ateliere, aproximativ 1000 copii/3 zile): pictură, 

origami, confecționarea diferitelor obiecte specifice sărbătorilor pascale – 
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iepurași, ouă, puișori, flori, etc. Atelierele vor fi amenajate în spații speciale cu 
mese și scaune. În fiecare atelier vor exista minimum 2 coordonatori.  
 

• Spectacole : vor fi 3 spectacole, câte unul în fiecare zi în perioada 16-18 aprilie 
2020, în intervalul orar 16.00-19.00: 

c.1. În prima zi, 16 aprilie 2020, vor fi invitați minimum 150 de copii din 
Constanța (trupe de dans, formații, etc) care vor evolua pe scena din Țara 
Piticilor într-o manifesație artistică și de promovare a tinerelor talente. 

Copiii participanti vor primi, fiecare, o diplomă de participare și o jucărie de 
pluș în formă de iepuraș.  

  - Minirecital BIBI. Se va prezenta acordul de colaborare sau declarația de 
disponibilitate (în original) în vederea asigurării disponibilității acesteia în 
minirecital.  

c.2. În a doua zi, 17 aprilie 2020, se solicită un spectacol de operă comică 
pentru copii ”Directorul de teatru”, regia Cristian Mihăilescu, durată 1 oră. Se 

va prezenta acordul de colaborare sau declarația de disponibilitate (în original) 
în vederea asigurării disponibilității acestui spectacol .  
c.3. În a treia zi, 18 aprilie 2020,se solicită un concert Iuliana Beregoi.Se va 

prezenta acordul de colaborare sau declarația de disponibilitate (în original) în 
vederea asigurării disponibilității acesteia în concert.  

 
• Iepurași pe piciorange (3 persoane/6 ore în fiecare zi); Aceștia vor sta la cele 3 

intrări în parc și vor întâmpina copiii.  Se vor prezenta fotografii cu costumația 

solicitată. 
 

• 4 animatori : 2 clovni vor face baloane modelatoare și le vor împărți copiilor 
(minimum 1000 baloane) iar 2 animatori vor realiza face painting pentru copii. 
Animatorii vor sta 6 ore în fiecare zi. 

 
• Cabină foto cu poze pe magnet. Pozele vor avea 10/15 cm pe magnet, Cabina 

foto va funcționa zilnic 6 ore în fiecare zi de eveniment. Un coordonator va 
supraveghea activitatea în această zonă. 

 

• Jocuri interactive : 
g.1. Program de dans interactiv – vor fi 3 programe zilnice (fiecare program va 

avea o durată de 30 de minute). Acestea se vor desfăsura pe scenă în fiecare 
zi în perioada 16-18 aprilie 2020. 

g.2. Magician :vor fi 3 show-uri a câte 30 de minute fiecare show. Acestea se 
vor desfăsura pe scenă în fiecare zi în perioada 16-18 aprilie 2020. În afara 
acestor show-uri, magicianul va face trucuri cu copiii în parc, timp de o oră și 

jumătate, zilnic. 
g.3. Trambuline: 3 trambuline de sărit. Fiecare trambulină va avea capacitatea 

de 130 kg, diametrul de 420 cm și o înălțime de 277 cm. Vor fi minimum 2 
persoane care vor supraveghea siguranța copiilor în trambuline. 
• Popcorn – Copiii care vor dori popcorn vor primi gratuit (minimium 3000 de 

bucăți în cele 3 zile). 
• Vată de zahăr -  Copiii care vor dori vată de zahăr pe băț vor primi gratuit 

(minimum  3000 de bucăți în cele 3 zile). 
 

    Art.1.4. Prestatorul va expune  timp de 2 saptamani în Parcul Tăbăcăriei – ”Țara 

Piticilor” începând cu 06.04.2020 până pe 20.04.2020, următoarele butaforii:  

• Poartă cu ”Paște fericit”. Descriere : 2,5m h, 3m lățime, arcada- 1m h. 
Butaforia va fi expusă în exterior și e necesar să fie confecționată din 
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materiale (fibră de sticlă, vopsea acrilică, polistiren, etc) care să reziste 
condițiilor meteo nefavorabile. Butaforia va fi conform modelului din anexa 
1 la prezentul Caiet de sarcini. 

  
• Casa iepurașului cu 2 butoaie și 2 Iepuri. Descriere: casa iepurașului (1,5m 

h/2 m lățime), 2 butoaie (80cm h, 70cm diametru), Iepurii vor fi de culori 
diferite( galben, gri) și vor avea dimensiunea de 1m h. Butaforia va fi 
expusă în exterior și e necesar să fie confecționată din materiale (fibră de 

sticlă, vopsea acrilică, polistiren, etc) care să reziste condițiilor meteo 
nefavorabile. Butaforia va fi conform modelului din anexa 2 la prezentul 

Caiet de sarcini. 

 

• Coș canapea cu ouă și puișori. Descriere : coș canapea ( 2m h), ouăle vor fi 
de diverse culori, minimum 4 bucăti (dimensiuni minime 90cm h/60cm 
diametru), puișori (minimum 2 buc, dimensiune – 80cm h). Butaforia va fi 

expusă în exterior și e necesar să fie confecționată din materiale (fibră de 
sticlă, vopsea acrilică, polistiren, etc) care să reziste condițiilor meteo 

nefavorabile. Butaforia va fi conform modelului din anexa 3 la prezentul 
Caiet de sarcini. 

 

• Tablă de șah. Descriere : este formată din 64 de pătrate din plastic, 
separate, dimensiunea 35x35cm, care se asamblează manual. Piesele sunt 

din plastic, PVC, rezistent la condiții meteo nefavorabile. Piesele pot fi 
umplute cu apă sau nisip pentru stabilitate. Diametru baza piese – 22cm. 

Butaforia va fi expusă în exterior. Butaforia va fi conform modelului din 
anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.  

 

• Moară.Descriere:moara(1,8m h), elice moară(1m lungime, 40 cm lățime). 

Butaforia va fi expusă în exterior și e necesar să fie confecționată din 
materiale (fibră de sticlă, vopsea acrilică, polistiren, etc) care să reziste 
condițiilor meteo nefavorabile. Butaforia va fi conform modelului din anexa 

5 la prezentul Caiet de sarcini. 

 

• Casa ou :(2,5m h/ 1,8 m lățime). Butaforia va fi expusă în exterior și e 
necesar să fie confecționată din materiale (fibră de sticlă, vopsea acrilică, 

polistiren, etc) care să reziste condițiilor meteo nefavorabile. Butaforia va 
fi conform modelului din anexa 6 la prezentul Caiet de sarcini. 

 

• Mini căsuță : 1m h/1m lățime Butaforia va fi expusă în exterior și e necesar 
să fie confecționată din materiale (fibră de sticlă, vopsea acrilică, 

polistiren, etc) care să reziste condițiilor meteo nefavorabile. Butaforia va 
fi conform modelului din anexa 7 la prezentul Caiet de sarcini. 

 
• Gărduleț : 12 m liniari, 40cm înălțime. Butaforia va fi expusă în exterior și e 

necesar să fie confecționată din materiale (fibră de sticlă, vopsea acrilică, 
polistiren, etc) care să reziste condițiilor meteo nefavorabile. Butaforia va 
fi conform modelului din anexa 8 la prezentul Caiet de sarcini. 

 
• Coș cu ouă. Descriere:coș (2m diametru/2,5m h/1m h;),toarta( 30 cm 

diametru;) funda (1m lățime;). Ouăle vor fi de diverse culori, minimum 10 
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bucăti (dimensiuni minime 90cm h/60cm diametru). Butaforia va fi expusă 
în exterior și e necesar să fie confecționată din materiale (fibră de sticlă, 
vopsea acrilică, polistiren, etc) care să reziste condițiilor meteo 

nefavorabile. Butaforia va fi conform modelului din anexa 9 la Caietul de 
sarcini nr.20175/03.02.2020. 

 
Art.1.5 Prestatotul va oferi servicii de scenotehnica pe perioda desfasurarii 
evenimentului, respectiv 16.04.2020-18.04.2020: 

• Sistem de line array. 
• Extensie subbass pentru  line array format din doua difuzoare bass  de 21" 

• Mixer audio digital minim 36 de canale – 2 buc. 
• Microfoane  wireless – 4 buc. 
• Headset microfoane wireless – 4 buc. 

• Lumini : wash led – 12 buc.; spot – 12 buc.; beam – 12 buc; lumini 
arhitecturale – 24 buc.; comanda lumini – 1 buc. 

• Ecran minim P4 outdoor rental – 24 mp. 
• Generator 120 kva – 1 buc. 
• Personal tehnic: 1 luminist, 1 sunetist. 

 
 

II. DURATA CONTRACTULUI  
Art.2.1.Prezentul contract este valabil in perioda 06.04.2020-22.04.2020.  
Art.2.2.Evenimentul se va desfășura în perioada 16.04.2020-20.04.2020, între orele 

10.00-13.00; 16.00-19.00. 
 

 
 
III. PREȚUL CONTRACTULUI 

Art.3.1. Valoarea totală a contractului este de____________ lei fără TVA, în 
conformitate cu oferta financiară, anexă la prezentul contract. 

        
IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ. VERIFICARE ȘI RECEPȚIE 
Art.4.1. Modalitatea de plată este viramentul bancar în contul de trezorerie.Plata se va 

efectua dupa finalizarea evenimentului. 
Art.4.2. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la data primirii facturii originale 

de către Beneficiar, însoțită de situația de plată, procesul-verbal de recepție precum și de 
raportul de activitate, semnate de către ambele părți. 

Art.4.3. Se vor plăti doar serviciile efectiv prestate și menționate în contract. 
Art.4.4. La finalizarea prestării serviciilor se va încheia un proces-verbal de recepție, în 
baza unui raport de activitate acceptat. 

Prestatorul va desemna persoana responsabilă pentru încheierea procesului-verbal de 
recepție. 

 
V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Obligațiile prestatorului 

Art.5.1. Prestatorul are obligația să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului 
contract, la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică și conform 

caietului de sarcini, anexă la prezentul contract. 
Art.5.2.Prestatorul își asumă integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor 
materiale, umane și financiare necesare realizării activităților cuprinse în caietul de 

sarcini. 
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Art.5.3.Prestatorul se obligă să pună la dispoziție personal tehnic specializat necesar 
pentru instalarea /demontarea echipamentului și cablarea acestuia, cât și personalul 
tehnic specializat pentru operarea acestora pe perioada desfășurării evenimentului.  

Prestatorul va face dovada că dispune de personal de specialitate necesar îndeplinirii 
contractului, astfel echipa tehnică a înregului proiect va fi formată din: coordonator 

proiect, responsabil proiect- 4 persoane, personal propus pentru indeplinirea contractului 
si sarcinile aferente fiecarei pozitii pentru perioada de derulare a contractului. 
Prestatorul va desemna persoana responsabilă pentru încheierea procesului-verbal de 

recepție. 
Transportul echipamentelor, instalarea, funcționarea și demontarea cad în sarcina 

prestatorului. 
Toate echipamentele, elementele de ridicare și de scenotehnie trebuie să corespundă 
standardelor ISU/ISCIR.  

Art. 5.4.Prestatorul are obligația de a monta butaforiile cu minimum 48 de ore inainte 
de data de 06.04.2020. Demontarea acestora se vor face in maximum 48 de ore dupa 

finalizarea evenimentului. 
Art. 5.5.Prestatorul are obligația de a promova evenimentul (radio, online, pliante 
detaliate cu activități pe zile și harta locației); Pliantele vor fi de dimensiunea 21/29,7 cm 

în foma de Z. Pe prima pagină a pliantului va fi logo-ul evenimentului iar pe ultima 
pagină harta parcului cu activități. 

Art.5.6.Prestatorul are obligația să asigure 2 lavoare complet dotate. 
Art.5.7.Prestatorul are obligația de a asigura curățenia în Tara Piticilor, după eveniment. 
Art.5.8.Prestatorul are obligația de a asigura servicii medicale de tip ambulanță B1. 

Art.5.9.Prestatorul are obligația de a asigura servicii de pază eveniment, minimum 5 
agenți în perioada 16-18 aprilie 2020, între orele 9.00-19.00; minimum 2 agenți în 

perioada 06-20 aprilie 2020 în intervalul orar 09.00-19.00. 
Art.5.10.Prestatorul are obligatia sa asigure Foto/video pe parcusul celor 3 zile de 
eveniment. 

 Art.5.11.Va fi pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor, totodată, va fi 
răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât 

și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
Art.5.12.Obligațiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea acestor 
obligații stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse în 

obiectul contractului. 
Art.5.13.Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări 

referitoare la protecția muncii (Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea 
muncii), PSI (Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata) și 

protecția mediului (Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, O.U.G. nr. 152/2005 privind 
prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, H.G. nr. 856/2002 privind evidența 

deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, Ordin 757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, precum și de protejare a personalului 

propriu și al beneficiarului, pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat 
persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori 
generați de metodele de lucru.  

Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie 
respectate pe parcursul indeplinirii contractului referitoare la protectia muncii, PSI și 

protectia mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspectia pentru prevenirea 
incediilor, respectiv Agentia pentru protectia mediului. 
Art.5.14.Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în  

facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente 
acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I.,C.F.P., 
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Curtea de Conturi etc.).Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, 
orice documente sau acte solicitate. 
Art.5.15.Prestatorul este obligat sa ia toate măsurile organizatorice și tehnologice 

pentru respectarea strictă a caietului de sarcini, anexă la prezentul contract. 
 

Obligațiile beneficiarului 
Art.5.16. Beneficiarul are obligația să plătească prețul convenit Prestatorului pentru 
prestarea serviciului ce face obiectul prezentului contract. 

Art.5.17. Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului, date și informații necesare 
pentru realizarea serviciului și îl va sprijini în orice demers al său, realizat pentru 

întocmirea acestuia.           
 
VI.  GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI 

Art.6.1  Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului fără TVA, care se 
va realiza prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. 

Art.6.2. În toate cazurile, restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării scrise a 
prestatorului. 
Art.6.3. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului de achiziție publică. 
Art.6.4. Garanția de bună execuție se va constitui astfel: 

a. Conform art. 40, alin. 1 din HG 395/2016 „Prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancare sau de o 
societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36, alin. (3-5) se 

aplică în mod corespunzător”. 
Sau 

b. se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile 
parțiale, cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). În acest caz, prestatorul are 
obligația de a deschide contul la dispoziția beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului 

din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se 
va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie 

mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului de achiziție publică, beneficiarul urmează să alimenteze contul de 
disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului pana la 

concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contract și va înștiința 
contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

c. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în cazul în care 

prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a 
notifica pretenția atât prestatorului cât și emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. 
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are 

obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform 
art. 41 din HG 395/2016. 

Art.6.5. Beneficiarul va restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data 

îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
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VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.7.1.  Contractul încetează în următoarele situații : 

 - prin acordul părților; 

 - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va 
prelungi; 

 - în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului; 
 - în caz de forță majoră; 

 

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art.8.1. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către 

părți a obligațiilor prevăzute la Cap.V  din prezentul contract și rezilierea lui se face 
de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată. 
Nerespectarea date de începere a cursului și a perioadei de derulare stabilită de 

beneficiar raportată la necesitățile de implementare aferente proiectului, constituie 
motiv de reziliere unilaterală a contractului de către beneficiar în baza pactului 

comisoriu de gradul IV, fără dreptul prestatorului de a pretinde orice alte daune sau 
penalități pentru rezilierea contractului. 
Art.8.2. Pentru depășirea termenului de furnizare și pentru nerespectarea obligațiilor 

prevăzute în contract, beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul 
prin notificare scrisă prestatorului care este considerat în această situație de drept în 

întarziere. 
Art.8.3. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 
în care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a 
fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

 Art.8.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 
în care pentru modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri 
de atribuire. 

Art.8.5. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 
în care prestatorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care 

ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016. 
Art.8.6. În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită pana la data denunțării unilaterale a acestuia. 
 

IX. SUBCONTRACTAREA  
Art.9.1. Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie 
publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor 

încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă 
sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 

aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele 
astfel prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la 
prezentul contract. 

Art.9.2. Beneficiarul solicită prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii 
executării prezentului contractul, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, în 
măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 
Art.9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a prezentului contract. 

Art.9.4. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de 
implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
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 a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au 
fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 

achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate 
au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)  renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
Art.9.5. In situatia prevazuta la art. 9.6, lit.c, prestatorul are obligaţia de a prelua 
partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant. 
X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.10.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar 
litigiul va fi deferit instanțelor judecătorești competente. 

 
XI. COMUNICĂRI 

Art.11.1.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 
și în momentul primirii. 
Art.11.2.Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu 

condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

XII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.12.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana 

la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare; 

b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

c) Garanția; 

d) Garanția de buna executie, daca este cazul; 

e) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul); 

f) Contractele încheiate cu subcontractantii (dacă este cazul); 

g) Acordul de asociere (dacă este cazul). 

 
XIII. DISPOZIȚII FINALE 

Art.13.1.Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca în 
termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa înștiințeze, în scris, cealaltă 
parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului 

contract. 
Art.13.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își 

îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce 
din preț, ca penalități, o sumă reprezentând 0,03 % pe zi de întârziere, începând cu 

prima zi de întârziere. 
Art.13.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termenul prevazut, 
acesta are obligatia de a plăti penalități 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare 

zi de întârziere. 
Art.13.4.Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la 

contract din Noul Cod civil, precum și cu caietul de sarcini anexa la prezentul 
contract. 
Art.13.5.Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile în vigoare din 

România. 
Art.13.6.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care 
vor face parte integrantă din contract. 
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Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă, azi…………………. 

 
 

   BENEFICIAR                                                              PRESTATOR 


