






Municipiul Giurgiu (SEPAR)- cod SMIS 135893", sau la adresa de e-mail:

licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro, pan.a la data de 25.05.2021, ora 16:00. 

Datele operatorilor economici vor fi clar mentionate pe plicul sigilat. 

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la numarul de telefon: 0246 / 21 35 

87 int. 183 sau la adresa de e-mail: licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro 

Operatorul economic declarat ca�tigator va publica in SEAP, achizitia de prestari 

servicii cu denumirea: "Servicii in vederea elaborarii Planului de Mobilitate Urbana 
Durabila, in cadrul proiectului: "Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea 
simplificarii procedurilor administrative �i reducerea birocratiei pentru cetateni in 
Municipiul Giurgiu (SEPAR)- cod SMIS 135893". 

VICEPRIMAR, 
DUMITRESCU Silviu 

�EF BIROU ACHIZITII PUBLICE, 
VRABIE Alina 

"--� 
INTdcMIT, 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 
IONETE Armando 
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Contract de servicii 
 

nr. ……………/………………….. 
 
1. Preambul 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
prestare de servicii,  

între 

MUNICIPIUL GIURGIU, cu sediul în Şos. Bucureşti, nr. 49-51, tel 0246/213588, 
0246/213747, fax 0246/215405, cod fiscal 4852455, cont IBAN deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu nr. ………………………………….. reprezentat prin Primar – 
ANGHELESCU Adrian, în calitate de achizitor, pe de o parte  

şi 

……………, cu sediul social în ( adresa ) ………………….., Număr de ordine în 
Registrul Comerţului ………………, Cod unic de inregistrare ………………, cont IBAN nr. 
…………………………, deschis la Trezoreria ………………., reprezentată prin 
………………….., în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii – activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 
e. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestat conform contractului; 
f.   forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 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. 
g.    zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
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Clauze Obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile: "Servicii în vederea elaborării Planului de  
Mobilitate  Urbană Durabilă, în cadrul proiectului: "Servicii publice partajate digitalizate 
- Continuarea simplificării procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru 
cetăţeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR) –cod SMIS 135893", 71319000-7, Servicii de 
expertiză în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, propunerea tehnicã şi 
financiară. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este 
de ....................  lei, la care se adaugă TVA în valoare de ........ lei. 
5.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul stabilit prin prezentul contract, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, conform Legii nr. 72/28.03.2013. 
 
6. Durata contractului 
6.1. – Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract de este de 7 luni 
calendaristice, de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, cu posibilitatea de 
prelungire în condiţii temeinic justificate. 
6.2. - Valabilitatea contractului este de 12 luni de la semnare, cu posibilitatea de prelungire prin 
act adițional, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante. 
6.3. - Orice modificare / completare adusă documentaţiei la solicitarea beneficiarului sau altei 
entităţi de drept se va face de către ofertant, fără costuri suplimentare din partea Autorităţii 
Contractante 
 
 
7. Documentele contractului 
7.1 – Documentele contractului sunt: 
- caiet de sarcini; 
- referat de necesitate nr. 55408/23.10.2020 de la Direcţia Programe Europene; 
- nota de fundamentare nr. 55879 / 27.10.2020 de la Direcţia Programe Europene; 
- nota de serviciu nr. 23981/10.05.2021 de la Direcţia Programe Europene; 
- nota justificativă nr 9181/16.02.2021 de la Direcția Tehnică; 
- propunere tehnica; 
- propunere financiara; 
- anunt de intentie publicat pe site nr. 25434/18.05.2021; 
- proces verbal de evaluare a ofertelor nr. ......................; 
achiziție directă inițiată din catalogul electronic, cod unic de achiziție: ....................; 
- orice document ce va fi întocmit ulterior cu acordul ambelor părţi contractante. 
8. Standarde 
8.1. Serviciile prestate in baza prezentului contract vor respecta legislatia, reglementarile tehnice, 
regulamentele, procedurile, specificatiile tehnice, normativele, instructiunile tehnice, ghidurile si 
metodologiile in vigoare la momentul prestarii. 
 
9. Codul de conduită 

9.1- Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă 
acordul prealabil al Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt sau ar putea 
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să fie în conflict de interese cu obligațiile sale contractuale în raport cu Achizitorul. Nu va angaja 
Achizitorul în nici un fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această 
obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul. 
9.2 - Dacă Prestatorul sau angajaţii, colaboratorii, experții, agenții sau subcontractanţii săi se 
oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, ori dau de înţeles în orice mod că ar fi de acord 
să ofere ori să dea sau dau efectiv, personal sau printr-o persoană interpusă oricărei persoane 
mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea 
ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul Contract sau orice alt contract încheiat 
cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau a defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul 
Contract sau cu orice alt contract încheiat cu Achizitorul, Achizitorul poate decide rezilierea 
contractului fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza 
Contractului. 
 
10. Conflictul de interese 

10.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar 
putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului Contract. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, legăturilor de rudenie ori 
afinitate, sau oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese potenţial sau 
efectiv, apărut după semnarea prezentului Contract trebuie notificat în scris Achizitorului fără 
întârziere. 

11.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
11.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, propunerea 
tehnicã şi financiarã. 
         Contractul de prestări servicii include: "Servicii în vederea elaborării Planului de  
Mobilitate  Urbană Durabilă, în cadrul proiectului: "Servicii publice partajate digitalizate 
- Continuarea simplificării procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru 
cetăţeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR) –cod SMIS 135893". 

- respectarea termenelor stabilite împreună cu beneficiarul pentru realizarea livrabilelor si 
documentațiilor de atribuire a achizițiilor publice; 

- respectarea legislației comunitare și nationale în vigoare și procedurile aplicabile 
finanțării în cadrul POCA; 

- să nu efectueze schimbări ale experților stabiliți decât în cazuri deosebite și numai cu 
acordul scris al autorității contractante și cu aprobarea AMPOCA; 

- să ia toate măsurile pentru prevenirea și eliminarea situațiilor de conflict de interese și 
incompatibilități. 

11.2 – Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are 
acces. 
11.3 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 
       ii) daune- interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
11.4 - Prestatorul se obliga sa raspunda solicitarilor de clarificari formulate de operatorii 
economici in cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii. 
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11.5 – Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Achizitorului, conform 
termenelor prevazute in prezentul contract, in formatul prevazut de caietul de sarcini. 
11.6 – Nerespectarea termenelor de predare asumate prin contract conduce la rezilierea 
contractului, autoritatea contractanta avand dreptul de a solicita plata de daune interese. 
 
12.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
12.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul stabilit prin prezentul contract, în 
termenul și condițiile convenite în prezentul contract. 
 
13. Penalităţi, daune-interese 
13.1 (1) În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de 
obligaţiile asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i pretinde plata unei penalităţi de 
întârziere de 0,01% din preţul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător, pentru fiecare 
zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. 
13.2  În cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile fiscale în condiţiile şi la termenele 
prevăzute în art. 18.3, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalităţi de întârziere de 
0,01 % din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiei de plată. 
13.3 In cazul in care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de obligaţiile 
asumate prin Contract, cauzand prejudicii Achizitorului, prestatorul va achita achizitorului daune 
interese. 
13.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau la despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
14. Despăgubiri 
14.1 Prestatorul va garanta și va despăgubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pentru și împotriva 
tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune 
sau omisiune a Prestatorului și a angajaţilor, colaboratorilor sau subcontractanţilor săi, în 
executarea prezentului Contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări ale prevederilor legale sau 
a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori 
alte forme de proprietate intelectuală, precum și dreptul de autor şi alte drepturi conexe. 
14.2 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice încălcare a 
obligațiilor sale prevăzute în Contract ori în dispoziţiile legale aplicabile, într-un interval de timp 
stabilit conform legii care guvernează Contractul. 
14.3 Costurile suplimentare rezultate în execuție faţă de proiectul aprobat, care se datorează unor 
erori sau omisiuni a proiectantului, care puteau fi prevăzute la data întocmirii documentației 
tehnice de execuție, sunt imputabile prestatorului şi vor fi recuperate conform prevederilor Art. 
24 din Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcții republicată. 
 
15. Drepturi de proprietate intelectuală 
15.1 - În relaţia dintre părţi, prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. 
15.2 - (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordă achizitorului licenţă 
permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi 
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transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor 
acestora. 
 (2) Această licenţă: 
 a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele 
două) a părţilor relevante ale lucrării; 
 b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de 
lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele prestatorului în scopul finalizării, 
operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi  
 c) în cazul în care documentele prestatorului se găsesc în forma unor programe de 
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi 
alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către 
executant. 
(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului dreptul de a 
utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații cu terții, în vederea 
actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată schimbări față de condițiile inițiale 
din timpul proiectării.  
15.3 Documentele prestatorului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în 
numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în 
numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de 
prezentul contract. 
 

Clauze specifice 
 

16. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
16.1 – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 
de 10 % din valoarea contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de achiziţie publică şi se va constitui în lei; 
Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii: 
 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din 
România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în conditiile legii, si devine anexa la 
Contract, conf. art. 40, alin. (1) din HG nr. 395/2016 actualizata 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. 
- reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, contractantul 
are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conf. art. 40, alin. (5) 
din HG nr. 395/2016. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil 
astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul 
despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la 
Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu 
avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de 
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este 
constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea 
contractantului. 
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În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui 
garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a 
obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu 
a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, conf. HG 395/2016, art. 42, alin.2.  
 (2) Achizitorul va putea executa integral sau parţial garanţia de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Achizitorul va notifica Prestatorului 
executarea garanţiei, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
16.2 -  În situația în care pe perioada derulării prezentului Contract este executată garanția de 
bună-execuție parțial sau în întregime, Prestatorul este obligat ca în termen de maximum 15 zile 
de la data executării acesteia să reîntregească valoarea sa. În situația neîndeplinirii acestei 
obligații în interiorul termenului menționat anterior Achizitorul are dreptul să rezilieze prezentul 
contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă măsură în 
vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de 
asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau 
arbitrale. 
16.3 - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică; 
16.4 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevăzute în contract. 
Prestatorul se obligă să completeze în termen de maxim 10 zile de la comunicare, omisiunile 
constatate în documentaţie, la prezentarea acesteia pentru a fi recepţionată de achizitor; 
16.5 – Prestatorul se obligă să corecteze eventualele neconformităţi sesizate de către beneficiar, 
în maxim 10 zile de la primirea raportului de sesizare a neconformităţilor. 
16.6 – Pe toata durata executiei contractului prestatorul are obligatia de a respecta legislatia in 
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, legislatia fiscala. 
16.7 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie  
 
 
definitivă 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. 
16.8 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si 
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
 
17. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
17.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului, la cererea acestuia, orice facilităţi 
şi/ sau informaţii pe care le deţine şi pe care prestatorul le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului; 
17.2 – Achizitorul are dreptul sa refuze facturi partiale pe perioada prestarii serviciilor. 
17.3 – Achizitorul va achita facturile in termen de 30 de zile de la data acceptarii si inregistrarii 
facturii.  
17.4 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate sau să comunice prestatorului 
obiecţiile existente în termen de 5 zile de la livrarea serviciului. 
17.5 – Achizitorul, prin grija Direcţiei Programe Europene are obligatia de a emite documente 
constatatoare, conform art. 166 alin. (1)  lit. c) din HG nr. 395/2016, respectiv în termen de 14 
zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul contractului si, suplimentar, în 
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termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor 
proiectate. 
 
18. Verificări  
18.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor;  
18.2 – Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
 
19. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 
19.1 Furnizorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în 
vederea încheierii contractului drept strict confidențiale și nu va publică sau divulga niciun 
element al contractului fără acordul scris prealabil al achizitorului. Dacă există divergențe cu 
privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la 
dispoziție în scopul încheierii contractului, decizia finală vă aparține achizitorului. 

19.2 Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 1 an de la încheierea 
contractului. 

19.3 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea 
unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de 
judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile. 

20. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
20.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnarii contractului 
de către ultima dintre cele doua părţi contractante.                                           
(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie 
suplimentară de orice natură din partea Achizitorului. 
20.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
Prestarea serviciilor la termenele specificate este considerată de către părţi o condiţie esenţială a 
prezentului Contract.  
(2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect 
Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora. În cazul în care Achizitorul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar 
cauza întârzieri semnificative, respectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea obligaţiilor 
legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terţe persoane, Părţile vor 
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
(3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură Achizitorului 
sau a-i crea dificultăţi în îndeplinirea altor obligaţii, inclusiv faţă de terţe persoane, Prestatorul va 
face tot posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, inclusiv efectuarea de ore 
suplimentare, angajarea de personal suplimentar etc., fără a avea pretenţii financiare 
suplimentare faţă de Achizitor  
20.3 – Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare sau 
exista riscul de a nu se incadra in acest grafic, Prestatorul are obligatia de a notifica in scris acest 
lucruimediat Achizitorului. 
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20.4 – In afara cazului 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. 
 
21. Încetarea contractului  
21.1 Prezentul contract de servicii încetează în următoarele cazuri: 
a) prin ajungerea la termenul prevăzut la art. 6 din contract, dacă părţile nu convin prelungirea 
duratei acestuia, cu minim 30 de zile înainte; 
b) prin acordul ambelor părţi; 
c) orice cauză ce ar conduce la schimbarea obiectului de activitate; 
d) în cazul încetării activităţii uneia dintre părţi; 
e) activitatea desfăşurată nu mai corespunde condiţiilor de atestare; 
f) nerespectarea termenului de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 
 
22. Ajustarea preţului contractului 
22.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
22.2 Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Pretul contractului se va ajusta 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 
fundamentat pretul contractului (conform art. 164 alin(4) din HG 395/2016). 

23. Amendamente  
23.1- Părţile contractante au dreptul de a conveni, pe durata îndeplinirii contractului, pentru 
actualizarea sau completarea documentației elaborate de prestator, generate de modificări 
legislative apărute într-o perioadă de maximum 3 ani după data emiterii Autorizației de 
construire, fără organizarea unei noi proceduri, modificarea nesubstanțială a clauzelor 
contractului, prin act adiţional. 
23.2 – Achizitorul are dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie. 
 
24.  Rezilierea contractului din initiativa Achizitorului 
24.1 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea 
îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată 
și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile 
următoare: 
a)  Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul Contract sau din dispoziţiile legale sau nu 
execută serviciile conform prezentului Contract ori în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile; 
b)  Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă specificată în 
notificarea repetată emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării 
necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul Contract; 
c)  Prestatorul cesionează contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale 
decurgând din prezentul contract, fără aprobarea prealabilă scrisă a Achizitorului; 
d)  Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a 
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare 
judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație 
asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege; 
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e)  Prestatorul se află în culpă profesională gravă pe care Achizitorul îl poate demonstra prin 
orice mijloc de probă adecvat; 
f)  împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, 
corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 
intereselor financiare ale CE; 
g)  apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi 
semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract;  
h) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 
i)  apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 
care conduc la modificări substanțiale sau la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public; 
j)  alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile. 
24.2 În caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, 
fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului sau în baza legii, 
orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine. 
24.3 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie. 
24.4 Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru 
serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit. 
24.5 La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea 
serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime. 
 
25.  Rezilierea contractului din initiativa uneia dintre partile contractante 
25.1 Prestatorul poate rezilia prezentul contract, în urma unui preaviz de 10 zile acordat 
Achizitorului, dacă Achizitorul: 
a) nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate, cu privire la care a fost notificat în mod 
repetat; 
c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părți a acestora pentru mai mult de 5 zile, pentru 
motive nespecificate în prezentul Contract sau independente de culpa Prestatorului. 
25.2 Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în 
temeiul prezentului contract. 
25.3 În cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru prejudiciul 
efectiv suferit și dovedit de către acesta, cauzat în mod direct de neîndeplinirea obligațiilor de 
către Achizitor. 
 
26. Asigurări 
26.1  (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia conform legislației în vigoare, o asigurare de 
răspundere civilă profesională, înainte de începerea prestării serviciilor contractate. 
(2) Asigurarea se va emite de către o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către prestator.  
(3) Asigurarea se va incheia pentru o perioada cel putin egala cu durata contractului de prestari 
servicii. In cazul in care din diferite motive contractul de prestari servicii se va prelungi 
prestatorul este obligat sa prelungeasca perioada de asigurare pentru intreaga perioada 
contractuala. 
(4) Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, până la data recepției la terminarea 
lucrărilor proiectate, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele 
pentru plata primelor curente (actualizate). 
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26.2 În cazul neprezentării poliței de asigurare, solicitate repetat, după un termen rezonabil de 10 
zile, Achizitorul va putea decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute în 
contract. 
 
27. Cesiunea  
27.1 – În acest contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din 
acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate şi asumate iniţial. 
 
28. Forţa majoră 
28.1 -   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
28.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
28.3 – 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; 
28.4 - 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. 
28.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune–interese.  
 
29. Soluţionarea litigiilor 
29.1 - 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. 
29.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din municipiul Giurgiu. 
 
30. Limba care guvernează contractul 
30.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
31. Comunicări 
31.1 – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
32. Legea aplicabilă contractului 
32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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33. Prelungirea contractului 
33.1 - Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional.  
 
Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.  
 
ACHIZITOR,                                                                                                       PRESTATOR, 
MUNICIPIUL GIURGIU                                                                 
PRIMAR                                                                                                                
ANGHELESCU Adrian                                                                                            

 

SECRETAR GENERAL,                                                                                                                     

BĂICEANU Liliana                                                                                                      

 

DIRECTOR ECONOMIC                                                                                           

CRISTEA Ioana                             

                                                             

DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                        

IANCA Meca 

 

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA JURIDICA 

SI ADMINISTATIE LOCALA                         

ȚIGĂNILĂ Mihaela 

 

ŞEF BIROU ACHIZITII PUBLICE 

VRABIE Alina 

 

ÎNTOCMIT, 

Consilier Achizitii Publice,  

IONETE Armando  
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