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Contract de prestări servicii 
Nr........din.......................             

            În temeiul Legii  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, al H.G. 395/2016 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, al Raportului de 
evaluare nr.________________ aprobat de ordonatorul principal de credite precum şi a ofertei 
înregistrată  cu nr._________________ s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:  

1.  Părţile contractante 
1.1  MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  având sediul în B-dul Oituz,  nr. 17, 
telefon/fax: 0234.324243/0234.313911, cod fiscal 4353250, cont deschis la TREZORERIA ONEŞTI, 
nr. RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal Primar – Ing. Nicolae Gnatiuc, în calitate de 
ACHIZITOR, pe de o parte, si 

  1.2 S.C …............................................................…………….  denumită operator economic,  
adresă sediu …................................................................………….................................................……  
telefon/fax .............................., număr de înmatriculare  ...........................,  cod fiscal  .......................,  
cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. 
reprezentată prin ....................................................................................., funcţia..............................., în 
calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, a intervenit următorul contract: 

    2. Definiţii 
   2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

    a) contract - prezentul contract și toate anexele sale; 
    b) achizitor şi prestator – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
    c) preţul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
    d) servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului; 
    e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 

    f) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de 
sarcini și în propunerea tehnică; 

g) ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind 
prestarea serviciilor; 

h) despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de 
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate 
în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte; 

i) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare 
a obligaţiilor din contract; 

j) termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii 
actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În 
cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul 
următoarei zile lucrătoare; 
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k) garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către prestator în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului. 

 l) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 

 m) act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
 n) conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea prestatorului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, 
să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi 
ce acţionează sub autoritatea şi controlul prestatorului; 

 o) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; 
  3. Interpretare 
  3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

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

specifică în mod diferit. 
Clauze obligatorii 
  4. Obiectul principal al contractului 
4.1.  Prestatorul se obligă să furnizeze  Servicii de formare profesională și organizare 

programe de formare  pentru un număr de 79 de persoane - funcţionari publici, personalul contractual 
şi alesi locali  din cadrul Primariei Municipiului Onesti în perioadele convenite şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract conform cerintelor caietului de sarcini și propunerii tehnice 
depuse, anexe la prezentul contract; 

4.2.  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii de perfecţionare/formare profesională a funcţionarilor publici, a personalului 
contractual şi a alesilor locali  din cadrul Primariei Municipiului Onesti . 

4.3.   Serviciile se vor presta în conformitate cu cerințele dincaietul de sarcini şi oferta tehnică a 
prestatorului. 

5. Preţul contractului 
5.1.  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

este de …………………..lei fără TVA (servicii de formare profesionala si servicii hoteliere)  la care 
se adaugă ……………….. lei TVA, pentru un număr de 79 de persoane - funcţionari publici, personalul 
contractual şi alesi locali  din cadrul Primariei Municipiului Onesti. 

5.2.  Plata serviciilor prestate se va face din bugetul Primariei Municipiului Onesti. 
5.3. Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achiziționa numărul maxim de cursuri de 

prefecționare/formare profesională.  
6.  Durata contractului 
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6.1 Contractul începe să  producă efectele de la data semnării de către părţi. 
6.2 Durata prezentului contract este pana la data de 31.12.2017, începând de la semnarii 

contractului, după constituirea garanției de bună execuție. 
6.3 În situația sistării serviciilor din motive neimputabile (forța majoră) părților contractante, 

durata de prestare se decalează în mod corespunzător. 
    7. Documentele contractului 
    7.1.  Documentele contractului sunt: 
a) propunerea tehnică a S.C….;  
b) propunerea financiară a S.C….;  
c) Documentația de atribuire (inclusiv clarificări); 
d) Garanția de bună execuție; 
e) Acordul de asociere (dacă e cazul); 
f) Caietul de sarcini nr. ..................... intocmit de către Serviciul Resurse Umane, Control 

Comercial si Relatii cu Publicul; 
g) Alte documente. 
     7.2. Documentele enumerate la pct.7.1 alcătuiesc contractul şi trebuie considerate ca 

documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract şi fac parte 
integrantă din acesta. In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

8. Standarde 
    8.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

prestator în propunerea sa tehnică. 
9. Caracterul public al contractului  
9.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin 

acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
(3) În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are 

dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu doua excepții: 
- Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă 
- partea contractantă a fost obligată in mod legal să dezvăluie informația. 
10. Obligaţiile principale ale prestatorului 
    10.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa 
tehnică și cu cerințele caietului de sarcini - anexă la contract. 

    (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

    10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Prestatorul declară 
şi autorizaţiile/certificările solicitate în caietul de sarcini. Prestatorul declară că deţine toate drepturile de 
proprietate intelectuală asupra cursurilor, modelelor, precum şi asupra oricărui material scris, audio şi 
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video folosit în cadrul programului de formare profesională/perfecționare;  
             10.3. Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi pe baza unei cereri 
scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea uneia dintre structurile de primire cu 
funcțiune de cazare/alimentație publică dacă se constată neconformitatea acesteia cu cerințele solicitate 
prin caietul de sarcini și cu propunerea tehnică și ca urmare a evaluărilor participanților,  cu o altă 
structură de primire cu funcțiune de cazare/alimentație publică, care trebuie să respecte intocmai 
cerinţele solicitate in caietul de sarcini. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea structurilor de 
primire cu funcțiune de cazare/alimentație incumbă Prestatorului. 

   10.4.Prestatorul se obligă:  
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a 

metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; 
b)  să asigure formatori, instructori de înaltă calificare şi profesionalism, specializaţi pentru 

instruirea angajaţilor Achizitorului conform grilei de programe de formare profesională; 
c)    să asigure sălile de curs și dotările corespunzătoare în corelare cu tematicile programelor de 

formare;   
d) să evalueze competențele cursanților confirmate prin acordarea certificatul de participare, sau 

după caz, diplomă de absolvire;   
e) să asigure instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
f) să asigure formarea profesională în acord cu tematicile stabilite pe domenii de către 

autoritatea contractantă;  
g)    să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în termenul indicat de acesta, 

orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale;  
h)  să urmărească în permanenţă respectarea calităţii cursurilor, prin intermediul managerilor de 

proiect implicaţi în derularea contractului, în conditiile prevăzute în Caietul de sarcini;  
i) să asigure echipamentele şi materialele necesare instruirii şi la începerea fiecărei sesiuni de 

formare, să pună la dispoziţia tuturor participanţilor suporturile de curs; 
j) să asigure tot personalul administrativ necesar desfășurării în bune condiții a cursurilor de 

formare/perfecționare;   
10.5.  Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:  
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, suporturile de curs şi/sau 
alte materiale utilizate de Prestator pentru instruire;  

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor;  

10.6.  Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi 
după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească aplicabilă. 

     11. Obligaţiile principale ale achizitorului:  
a) să achite taxa de perfecționare în condiţiile şi în cuantumul prevăzute la capitolul 5. 
b) să comunice lista cu persoanele participante la cursurile de formare profesională;  
c) să notifice cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii cursului de formare imposibilitatea 

participării uneia dintre persoanele nominalizate  și numele persoanei desemnate în locul acesteia,  o va 
înlocui înlocuiește participant la cursurile de formare profesională; 

12  CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI  
12.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
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• De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor   
persoane implicate in indeplinirea contractului; 

• De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare 
a contractului, in alt scop decat in acela de a-si indeplini obligatiile contractuale; 

12.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea 
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea 
indeplinirii contractului; 

12.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 
referitoare la contract daca: 

a) Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 
contractanta; sau 

b) Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante 
pentru asemenea dezvaluire; sau 

c)   Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
  13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, 
o sumă în cuantum de  0,01% pentru fiecare zi de întârziere,  începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

13.2 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat.  

13.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această 
renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract prestată 
până la data denunțării unilaterale a contractului. 

13.5. Rezilierea și încetarea contractului  
(1) Încetarea de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 

6.2. 
 (2) Rezilierea poate interveni numai într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) Prestatorul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul 

contract, către un terţ; 
 b) Una dintre părţi intră în procedură de insolvenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 

privind procedura insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de 
situaţii. În cazul în care una din părţi intră în procedura de faliment conform prevederilor din Legea nr. 
85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă formalitate prealabilă de la data pronunţării 
hotărârii judecătorului sindic; 

c) Prestatorul declară că nu are capacitatea de a presta serviciile contractate, de la data 
comunicării acestui fapt sau de la data constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 15 zile de 
când prestatorul nu a mai executat cel puţin una din obligaţiile contractate; 

d) Prestatorul nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-
interese în sarcina prestatorului; 

 (3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 
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a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a 
acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:  

 b) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016;  

 c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

 (4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 

(5) În cazul prevăzut la alin.(5) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

14. NOTIFICARILE SI CORESPONDENTA INTRE PARTI 
14.1 Orice notificare/corespondenta intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

este valabil comunicata daca este predata sau transmisa la adresele convenite de parti si mentionate in 
cuprinsul prezentului contract. 

14.2. Notificarea/corespondenta se transmite prin trimitere de corespondenta cu confirmare 
postala de primire, prin email sau prin fax.  

14.3. Notificarea/corespondenta se considera primita la data semnarii de catre registratura partii 
destinatare a confirmarii de primire, in prima zi lucratoare dupa cea in care au fost expediate prin fax sau 
la data transmiterii prin email. 

14.4. Schimbarea adreselor (inclusiv adresa de email) sau numarului de telefon/fax nu este 
opozabila decat dupa trecerea a cel putin 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a primit notificarea 
privind schimbarea adreselor sau a numarului de fax/telefon.  

Clauze specifice 
 15. Garanţia de bună execuţie a contractului: 
15.1 (1)  Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 

5 zile lucratoare de la semnarea contractului,  în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A: 
- fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se 

depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
prețul contractului, respectiv ........... lei, și aceasta va deveni anexă la contract. Contractantul are 
obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. 
În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică  sau operator 
economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul va deschide  la Trezoreria Statului din 
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția 
autorității contractante. Constituirea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu prevederile 
art. 39 si art 40 din H.G.R. nr. 395/2016 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. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul 
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îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei de 10% din preţul contractului fără T.V.A.; 

-fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări, care devine anexă la contract. 

- fie direct la casieria unității dacă cuantumul acesteia este mai mic de 5000 lei. 
(2) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul 

necondiționat la contul constituit conform alin.(1), în condițiile prezentului contract.  
15.2 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 

10% potrivit pct.15.1. Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct.15.1., atrage 
de la sine rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalități 
prealabile de către achizitor. 

15.3 Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul 
a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.  

15.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună 
execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile 
care nu au fost respectate. 

15.5 Restituirea garanției de bună execuție se realizează în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii 
de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei.  

16. Recepţie şi verificări   
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.  
16.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi din 

toate celelalte documente ce fac parte integrantă din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a 
notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.  

16.3. Prestatorul se obligă să întocmească rapoarte asupra activităţii şi cursurilor desfăşurate pe 
perioada formării, conform cerinţelor prezentate în caietul de sarcini, care să conţină informaţii 
complete, precise, clare, exacte şi fără ambiguităţi, cu atenţie la detalii şi accesibile, din care să reiasă în 
detaliu stadiul de implementare/îndeplinire a contractului.  

16.4. Data semnării proceselor verbale de recepţie parţiale/finale, după caz, reprezintă data la 
care se consideră că prestatorul şi-a achitat obligaţiile contractuale corespunzătoare fiecărui modul de 
formare/pachetului integral de servicii.  

17. Ajustarea preţului contractului 
17.1  Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 

în oferta financiara, anexă la contract. 
17.2  Pretul contractului este ferm pe toată durata contractului și nu se actualizează.  
 18. Cesiunea si novatia 
18.1 Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel 

contract,  cu excepția cesiunilor prevăzute în contract și actele normative în vigoare. 
18.2 Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care prestatorul ar putea să o aibă 

împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declarați pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin 
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angajamentul ferm. În acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor prestatorului către achizitor, cu 
titlu de garanţie. 

19. Forţa majoră 
19.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 

19.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

19.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de ..... 
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

20. Clauza anticoruptie 
20.1. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția și 

mita. În consecință, acesta nu va suferi, promite sau acorda și nu va determina un terț să ofere, să 
promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, 
beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal 
scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacanțe și alte 
asemenea) angajaților sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora și altor 
persoane aflate în relații strânse similar acestora. 

20.2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul să rezilieze 
unilateral, instantaneu, contractul existent fără preaviz și fără intervenția instanțelor judecătoresti, 
respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1  Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

21.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele 
judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor 
Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

22. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
23. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 Părţile au înteles să încheie azi  ......................, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 

2 (două) exemplare la achizitor şi 1 exemplar la prestator. 
    Achizitor,                                Prestator, 
MUNICIPIUL ONEŞTI                                 S.C. ........................  S.R.L. 
           PRIMAR                                        reprezentat prin, 
ING.NICOLAE GNATIUC                                                                       Administrator .............................. 
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     VICEPRIMAR 
  LAURA ABAGERU                                                           
                                                           
SECRETARUL MUNICIPIULUI 
CONS.JUR. SPANU DANIEL              
 
SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE 
EC. GHIBA DOIANA 
 
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P. 
CONS JUR. LAURA TEODORA ROMEDEA 
 
SERVICIU JURIDIC 
CONS.JUR.  
 
ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, CC, RP  
Chirilă Toader 
 
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 
Cons.Pintilie Nicolae 
 
SERVICIUL RESURSE UMANE, CC, RP              
Cons. Anita Cozma 
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