
Contract de servicii 

nr. ………… din …………………. 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și a Hotărârii Guvernului 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 s-a încheiat prezentul contract de servicii între: 

 

Art. 1. Părţi contractante 

 

1.1. Ateneul Popular « Mr. Gh. Pastia »  cu sediul în municipiul Focșani, Piaţa Unirii nr. 3,  
tel.+ 40237225584, fax + 040237223722, având contul nr. RO32TREZ24G670306203030X, deschis la 

Trezoreria Focșani, cod fiscal 4410569, reprezentată legal prin dl. Gheorghita Valentin, având funcţia 
de Manager, în calitate de achizitor, pe de o parte 

și 

1.2. …………………………………………, cu sediul în ……………………………….., str. 

………………………,nr. …telefon +40 ………………….., fax +40……………………..., 

numărul de înregistrare în Registrul Comerţului ………./………………………../……......, cod fiscal 

……………………………, cont IBAN ……………………………………………………… deschis la 

Trezoreria  
……………………………………….......... reprezentată prin ……………………………….... având 

funcţia de 

………………………. în calitate de contractant, pe de altă parte. 

 

Art. 2. Definiţii 

 

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

 

a) contract - prezentul contract și toate anexele sale; 

b) achizitor și contractant - părţile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  
c) preţul contractului – preţul plătibil contractantului (sau subcontractanţilor dacă aceștia există și și-au 

exprimat opţiunea de a fi plătiţi în mod direct) de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;  
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului și orice alte asemenea obligaţii care revin 

contractantului prin contract (sau se pot deduce în mod rezonabil din acesta) și dacă este cazul prin 
lege;  

e) produse - orice bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract sau care se pot deduce în mod 

rezonabil din acesta și pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate 
conform contractului;  

f) destinaţie finală - locul unde contractantul are obligaţia de a presta serviciile sau de a furniza 

produsele accesorii;  
g) forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil (art. 1351 din 

Noul Cod Civil);  
h) cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost 

chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Noul Cod Civil). Sunt 

considerate forţă majoră sau caz fortuit următoarele: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 

alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră/caz fortuit un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face costisitoare executarea obligaţiilor uneia 

din părţi;  
i) zi - zi calendaristică cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de 

zile. Termenele cuprinse în prezentul contract se determină conform regulilor de calcul stabilite la art. 

3 alin. 2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 



 

Art. 3. Interpretare 

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include 

forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis și cerut 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 

 

Art. 4. Obiectul principal al contractului 
 

 

4.1. Contractantul se obligă ca în perioada convenită să asigure desfăşurarea Evenimentului Cultural 

intitulat “ REVELION 2017 ”  în conformitate cu obligaţiile prevăzute prin prezentul contaract şi/sau 

prin lege.

4.1. 

4.2. De asemenea, contractantul va asigura, livrarea bunurilor accesorii menţionate în caietul de sarcini 

care se constituie în anexă la prezentul contract. 

 

4.3. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere și să plătească preţul convenit dacă 

serviciile prestate/bunurile accesorii livrate conform prevederilor prezentului contract corespund din 

punct de vedere calitativ și cantitativ solicitărilor achizitorului și dacă este cazul celor prevăzute de lege. 

 

Art. 5. Preţul contractului și modalităţi de plată 
 
 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către achizitor, este de 

……………………… lei fără T.V.A. la care se adaugă ………………………. lei 

T.V.A. rezultând o valoare totală a contractului de ………………….. lei cu T.V.A.  
5.2. Serviciile prestate vor fi decontate pe baza verificării și certificării acestora de către reprezentanţii 

achizitorului, avându-se în vedere doar serviciile/bunurile accesorii efectiv (real) prestate/livrate și 

calitatea acestora.  
5.3. Acceptarea la plată a bunurilor accesorii livrate nu înlătură răspunderea contractantului pentru viciile 

dovedite ale acestora (chiar dacă ele nu au fost observate iniţial de reprezentanţii achizitorului).  
5.4. Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă 

va efectua, la solicitarea expresă a subcontractanţilor, plăţi directe către aceștia (corespunzător 
părţii/părţilor din contract îndeplinită/îndeplinite de ei) în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. În 

acest caz are loc transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractanţi pentru partea/părţile din 

contract realizată/realizate de ei. Transferul va opera din momentul în care a fost confirmată îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

5.5. În vederea efectuării de plăti directe către subcontractorii, aceștia își vor exprima (la momentul 
încheierii contractului de achiziţie publică sau, după caz, la momentul introducerii acestora în contractul 

de achiziţie publică) opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.  
5.6. Achizitorul va efectua plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora 

este confirmată prin documente agreate de toate părţile (respectiv autoritate contractantă, contractant și 

subcontractant) sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 

contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  
5.7. Dispoziţiile referitoare la plata directă a subcontractanţilor nu va diminua răspunderea 

contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire contractului de achiziţie publică. 



 
 
Art. 6. Durata contractului 
 
 
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către toate părţile contractante și produce 

efectele până la finalizarea prestării serviciilor/livrării bunurilor accesorii și plata integrală a acestora sau 

până la soluţionarea definitivă a oricăror divergenţe ivite între părţi cu privire la derularea contractului 

(inclusiv eventuale acţiuni în instanţă).  
6.2. Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, durata contractului este identică cu termenul legal 

de prescripţie în cazurilor prevăzute la art. 27.  
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la împlinirea termenelor menţionate la alineatele 

precedente.  
6.4. Durata contractului este distinctă de perioada de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii 

(termenul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii este, alături de alte elemente precum 

perioada de plată a facturilor, termene pentru exercitarea eventualelor acţiuni în justiţie etc parte a duratei 

contractului). 

 

Art. 7. Perioada de prestare a serviciilor 

 

7.1. Prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii ce fac obiectul prezentului contract se întinde pe o 

perioada de 10 zile de la semnarea contractului de către părţi și înștiinţarea contractantului cu privire la 
începerea acestuia de către achizitor.  
7.2. Prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii va începe imediat după semnarea contractului de 

către părţi și înștiinţarea contractantului cu privire la începerea acestuia de către achizitor. 

 

Art. 8. Documentele contractului 

 

8.1. Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, documentele menţionate de acest 

text de lege devin anexe la prezentul contract.  
8.2. Conform art. 147 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de 

aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care, pe parcursul îndeplinirii 

contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 

corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini/ documentaţia de atribuire, prevalează prevederile 

acestuia/acesteia din urmă. 
 
Art. 9. Obligaţiile principale ale contractantului 

 

9.1. Contractantul se obligă să presteze serviciile și să furnizeze bunurile accesorii ce fac obiectul 

contractului la standardele și/sau performanţele solicitate de achizitor și/sau, dacă este cazul, prevăzute 
prin lege.  
9.2. Contractantul se obligă să presteze serviciile și să furnizeze produsele ce fac obiectul contractului în 
termenul stabilit prin acesta.  
9.3. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

 

a) reclamaţii și acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(drepturi de autor, licenţe, brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate sau bunurile accesorii furnizate; 

și 

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea indicaţiilor scrise ale achizitorului. 

 

9.4. Contractantul se obligă să înscrie pe facturile depuse la sediul achizitorului în vederea decontării 

numărul contractului în baza căruia au fost emise.  
9.5. Orice alte cheltuieli care rezultă din prezentul contract sau se pot deduce în mod rezonabil din acesta 

(precum, dar fără a se limita la: deplasarea, cazarea, masa, personalului tehnic de specialitate al 

contractantului/artiștilor, depozitarea, transportul, instalarea și punerea în funcţiune a scenei și a 

celorlalte instalaţii necesare desfășurării în bune condiţii a manifestărilor etc) și care excedă valorii sale 
se suportă de către contractant. 

 



 
9.6. În cazul în care serviciile prestate și dacă este cazul bunurile accesorii furnizate în baza contractului 

nu corespund standardelor de calitate solicitate de achizitor și/sau prevăzute de lege, contractantul se 
obligă să asigure refacerea/retransmiterea lor astfel încât acestea să respecte standardele menţionate 

anterior fără alte cheltuielii pentru autoritatea contractantă.  
9.7. Contractantul are obligaţia de a remedia viciile apărute cu privire la bunurile accesorii livrate cu 

atenţia și promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract/stabilite prin lege.  
9.8. Contractantul are obligaţia de a supraveghea realizarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii, de a 

asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele și toate celelalte obiecte (precum, dar fără 
a se limita la: mijloace de transport pentru personalul său de specialitate, truse de scule necesare prestării 

serviciilor etc.) cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută de lege/contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.  
9.9. În raporturile dintre părţi, contractantul este pe deplin responsabil pentru modul de prestare a 

serviciilor indiferent dacă sunt realizate direct de el sau prin prepușii săi.  
9.10. Contractantul are obligaţia de a respecta și executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la îndeplinirea acestuia. În cazul în care contractantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 

obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, 

cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale sau pun în pericol siguranţa angajaţilor 

săi ori a unor terţe persoane. În acest caz contractantul va comunica, în scris, achizitorului temeiurile 

legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.  
9.11. Dacă respectarea și executarea dispoziţiilor prevăzute la aliniatul precedent determină dificultăţi 
care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 

acoperite pe cheltuiala achizitorului. În acest caz, înainte de a proceda la executarea dispoziţiilor scrise 

ale achizitorului care presupun costuri suplimentare, contractantul va obţine acordul scris al achizitorului 

cu privire la acest lucru.  
9.12. În cazul în care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei proceduri de atribuire, 

achizitorul va comunica contractantului acest lucru și va dispune, dacă este cazul, sistarea 
contractului/prestării acelor servicii/livrării acelor bunuri accesorii care necesită organizarea unei 

proceduri de atribuire.  
9.13. Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturile sau 
documentele emise de el în legătură cu realizarea contractului. Contractantul va suporta orice prejudiciu 

produs achizitorului ca urmare a informaţiilor incorecte/false transmise acestuia.  
9.14. Contractantul are obligaţia de a respecta toate prevederile legale cu privire la protecţia împotriva 

incendiilor (inclusiv de a nu utiliza substanţe sau instalaţii care pot produce incendii), a muncii sau a 

mediului. Contractantul va suporta toate pagubele produse achizitorului sau unor terţe persoane ca 

urmare a nerespectării de către angajaţii sau prepușii săi a obligaţiilor mai sus menţionate. 

 

Art. 10. Obligaţiile achizitorului 

 

10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile și produsele accesorii dacă acestea corespund din 

punct de vedere calitativ și cantitativ standardelor și/sau performanţelor solicitate de achizitor și/sau, 
dacă este cazul, celor prevăzute de lege.  
10.2. Plata facturilor se va face în termenele prevăzute de lege. Dacă achizitorul nu onorează facturile în 

termenele prevăzute de lege contractantul are posibilitatea de a urmării realizarea drepturilor sale în 

condiţiile stabilite de legile în vigoare și de prezentul contract.  
10.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informaţii sau 

dispoziţii scrise transmise contractantului și va suporta orice prejudiciu produs acestuia ca urmare a 

informaţiilor incorecte/false comunicate de el. 

 



 

Art. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 

11.1. În cazul în care una din părţi nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător 
obligaţiile asumate, cealaltă parte poate cere executarea silită a obligaţiilor contractuale neexecutate sau 

executate în mod necorespunzător.  
11.2. Dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, creditorul obligaţiei neexecutate sau 

executate în mod necorespunzător are dreptul la rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă 
i se cuvin (conform art. 1549 din Codul Civil). În acest caz, conform art. 1550 din Codul Civil, creditorul 

obligaţiei neexecutate sau executate în mod necorespunzător poate invoca în mod unilateral rezilierea, 

aceasta urmând să opereze de plin drept.  
11.3. Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilaterală va avea loc prin notificarea scrisă a 

debitorului de către creditor cu privire la obligaţiile neexecutate sau executate în mod necorespunzător.  
11.4. Înainte de a invoca rezilierea unilaterală, creditorul obligaţiei neexecutate sau executate în mod 

necorespunzător va notifica debitorul cu privire la neconformităţile constatate și îi va acorda un termen 

rezonabil în vederea soluţionării lor (dacă acest lucru mai este posibil).  
11.5. Creditorul obligaţiei neexecutate sau executate în mod necorespunzător poate invoca, conform art. 

1553 din Codul Civil, pactul comisoriul fără a mai fi necesară acordarea unui termen sau punerea în 
întârziere (aceasta rezultând din simplul fapt al neexecutării) în următoarele cazuri: 
 
a) contractantul cesionează obligaţiile sale prevăzute în prezentul contract;  
b) contractantului i se retrage licenţa de funcţionare sau, după caz, își pierde dreptul de a profesa;  
c) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc 

la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar leza interesele 

legitime ale părţilor.  
d) apariţia forţei majore sau a cazului fortuit, când achizitorul sau contractantul se află în imposibilitatea 

de a continua contractul, dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează ca va acţiona 

o perioadă mai mare decât cea rămasă de executat. 

 

11.6. În toate aceste cazuri, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data încetării de plin drept a acestuia. Toate drepturile și obligaţiile 
părţilor născute până la data încetării contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia.  
11.7. Partea care invocă pactul comisoriu va notifica, în mod obligatoriu, în scris acest lucru celeilalte 

părţi precizând totodată motivul deciziei sale.  
11.8. În cazul în care una din părţi nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător 
obligaţiile asumate, cealaltă parte poate pretinde despăgubiri.  
11.9. În cazul în care obligaţiile neexecutate sau executate cu întârziere privesc plata unor sume de bani, 

penalităţile se vor calcula conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

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

încheiate între profesioniști și între aceștia și autorităţi contractante. În acest caz dobânda penalizatoare 

pentru plata cu întârziere curge de la termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) și (2) din actul normativ anterior 
menţionat până la momentul efectiv al plăţii. Conform art. 1535 din Codul civil cuantumul dobânzii 

penalizatoare va fi cel stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie și penalizatoare pentru obligaţii bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar. 

11.10. În cazul altor obligaţii decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, creditorul obligaţiei 

neexecutate sau executarea cu întârziere are dreptul la daune-interese egale cu dobânda legală, calculată 

de la data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligaţiei și până la 
executarea efectivă a acesteia, cu excepţia cazului în care creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare 

cauzat de întârzierea în executarea obligaţiei. Conform art. 1553 din Codul Civil, punerea în întârziere a 

debitorului, operează din simplul fapt al neexecutării.  
11.11. Conform art. 1539 din Codul civil, penalităţile stabilite în prezentul contract sunt stipulate pentru 

neexecutarea obligaţiilor la timp sau în locul menţionat ele nefiind de natură să elibereze debitorul de 

executarea în natură a obligaţiei principale dacă acest lucru mai este posibil. 

11.12. În cazul în care, chiar și după aplicarea prevederilor referitoare la penalităţi din prezentul contract, 

partea în culpă refuză să își ducă la îndeplinire obligaţiile, creditorul obligaţilor neexecutate are dreptul 

de a duce la îndeplinire el însuși sau prin încheierea de convenţii cu terţi a oricărei obligaţii ce incumbă 

debitorului și care nu a fost îndeplinită de acesta în condiţiile stabilite. În acest caz debitorul obligaţiei 
neexecutate vă suporta costurile astfel apărute.  



11.13. Părţile vor stabilii de comun acord nivelul despăgubirilor datorate creditorului obligaţiei 

neexecutate de către debitor iar dacă acestea nu se înţeleg pe cale amiabilă soluţionarea litigiilor apărute 

se va face de către instanţele de judecată competente. 
 
Art. 12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

12.1. Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 

publice/acordurilor-cadru din Legea nr. 98/2016, în cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de 

servicii, cu excepţia serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea 

prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, achizitorul are dreptul de a nu solicita contractantului 

constituirea garanţiei de bună execuţie.  
12.2. Având în vedere cele precizate anterior precum și durata foarte scurtă de prestare a 
serviciilor/furnizare a bunurilor accesorii achizitorul nu solicită constituirea unei garanţii de bună 

execuţie a contractului. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

Art. 13. Recepţie, inspecţii și teste 

 

13.1. Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii astfel încât 

să se respecte data stabilită pentru desfășurarea Evenimentului ”REVELION 2017”.  
13.2. Contractantul va respecta condiţiile impuse de caietul de sarcini și va fi responsabil de toate 

obligaţiile acesorii ce decurg din dinamica desfășurării evenimentului (închiriere spaţiu de amplasare 
scenă, energie electrică necesară, furnizare apă potabilă, asigurare pază pentru echipamente, plata taxei 

de drepturi de autor către U.C.M.R. și orice alte servicii și produse necesare desfășurării evenimentului în 
bune condiţii).  
13.3. Prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor accesorii trebuie să se deruleze conform obligaţiilor 

asumate.  
13.4. Achizitorul, prin reprezentaţii săi, are dreptul de a inspecta si de a inventaria echipamentele  

tehnice aferente desfasurarii evenimentului, produsele accesorii livrate și/sau modul de prestare a 

serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu standardele solicitate de acesta și dacă este cazul de lege.  
13.5. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, contractantului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea inspecţiilor sau a altor activităţi de verificare legate de modul de 

îndeplinire a contractului.  
13.6. Dacă vreunul din serviciile sau produsele accesorii inspectate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar contractantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a reface serviciile prestate/de a înlocui produsele accesorii refuzate; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile sau produsele accesorii să corespundă 

standardelor solicitate de achizitor și/sau dacă este cazul prevăzute de lege. 

13.7. Dreptul achizitorului de a inspecta și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele accesorii au fost inspectate de contractant, cu sau fără participarea unui 

reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.  
13.8. În cazul în care contractantul întârzie începerea contractului (prestarea serviciilor/ furnizarea 

bunurilor accesorii), sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este 

îndreptăţit să-i fixeze un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. Termenul va fi stabilit în așa fel 

încât să nu se decaleze data de desfășurarea a Evenimentului ” REVELION 2017 ”.  
13.9. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea contractului și de a stabili conformitatea 

serviciilor prestate/bunurilor accesorii livrate cu specificaţiile din contract și/sau ofertă. Receptia 

serviciilor care fac obiectul contractului se va realiza la finalul evenimentului si va fi consemnata in 

Proces Verbal de receptie. 

 

Art. 14. Întârzierea finalizării și sistarea contractului          

 

14.1. În cazul în care: 

a) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile constate de autorităţile abilitate ale statului 

care au fost de natură să blocheze activitatea contractantului;  
b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează culpei contractantului și nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc contractantul de a solicita modificarea 



termenelor de prestare a serviciilor sau livrare a bunurilor accesorii stabilite prin contract/caietul 

de sarcini atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

i. orice modificare a duratei de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii (dacă este 

cazul) la care contractantul are dreptul; 

ii. totalul cheltuielilor suplimentare (dacă este cazul), care se va adăuga la preţul contractului 

în cazul în care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei proceduri de 

atribuire. În caz contrat se aplică corespunzător dispoziţiile art. 9.12. 

14.2. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, achizitorul constată neconformităţi în 

îndeplinirea cerinţelor de performanţă și calitate stabilite prin prezentul contract, va fi îndreptăţit să 
solicite contractantului remedierea, îndeplinirea sau conformarea la obligaţiile contractuale. Contractantul 

se obligă să se conformeze solicitărilor achizitorului în termenul stabilit de acesta din urmă fără a se 

modifica valoarea contractului.  
14.3. Contractantul are dreptul să refuze conformarea la solicitările achizitorului doar dacă astfel se 

încalcă prevederile legale sau se pune în pericol viaţa ori sănătatea angajaţilor săi sau a unor terţe 

persoane. În acest caz contractantul va comunica, în scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au 

stat la baza deciziei sale.  
14.4. În cazul în care contractantul nu își execută sau își execută în mod necorespunzător obligaţiile 

asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin acţiunile și/sau inacţiunile sale. 
 
Art. 15. Ambalare și marcare 

 
15.1. Contractantul are obligaţia de a ambala bunurile accesorii transmise achizitorului (de exemplu: 

invitaţii, diplome pentru concursurile organizate în cadrul festivalului, plachete, medalii și pocale 
personalizate, mape personalizate, roll-up-uri, prisme, magneţi de frigider, căni personalizate, tricouri 

inscripţionate, flyere, sacoșe hârtie etc) pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la orice situaţii 

neprevăzute ce pot apărea pe durata transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 
finală.  
15.2. Contractantul este responsabil pentru transportul bunurilor accesorii la destinaţia finală (respectiv 

sediul achizitorului) în bune condiţii suportând toate cheltuielile ocazionate de livrare precum și de 
remedierea oricăror deteriorări produse acestora în timpul transportului.  
15.3. Toate materialele de ambalare a produselor accesorii, precum și toate materialele necesare 

protecţiei coletelor rămân în proprietatea achizitorului. 

 

Art. 16. Livrarea produselor accesorii 

 
16.1. Contractantul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor fără a 

modifica preţul contractului. 

 

Art. 17. Riscul contractului 

 

17.1. Cât timp bunurile accesorii care fac obiectul prezentului contract nu sunt predate achizitorului, 

riscul contractului cu privire la acesta rămâne în sarcina contractantului. 

 

Art. 18. Ajustarea preţului 
 

18.1. Pentru serviciile prestate/bunurile accesorii livrate, plăţile datorate de achizitor contractantului sunt 

cele declarate în propunerea financiară anexă la contract. 

18.2. Preţul contractului nu se ajustează. 

 

Art. 19. Amendamente 

 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
19.2. Prevederile prezentului art. nu se aplică acelor clauze pentru a căror modificare legea impune 

îndeplinirea unor condiţii speciale atât timp cât aceste condiţii nu sunt îndeplinite. 

 

Art. 20. Subcontractanţi și terţi susţinători 

 
20.1. Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi (dacă există), în 

aceleași condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 



 
20.2. Contractantul are obligaţia de a prezenta toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi 

în ofertă.  
20.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu 

aceștia se constituie în anexe la prezentul contract.  
20.4. În raporturile dintre părţi, contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

subcontractantul/terţul susţinător își îndeplinește partea sa din contract/activităţile pentru care a acordat 
susţinerea.  
20.5. Subcontractantul/terţul susţinător este pe deplin răspunzător faţă de contractant de modul în care își 

îndeplinește partea sa din contract/activităţile pentru care a acordat susţinerea.  
20.6. Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor din/în contract se poate face în următoarele cazuri: 

a) înlocuirea privește subcontractanţii nominalizaţi în ofertă și activităţile care au fost indicate în 
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi. În această situaţie valoarea aferentă activităţilor 

subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind 

subcontractată. De asemenea, obiectul noului contract de subcontractare nu va putea să 

modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. În sfârșit obiectul și valoarea noului 
contract de subcontractare nu vor putea conţine serviciile sau bunuri accesorii prestate/livrate de 

către subcontractantul iniţial și nici valoarea aferentă acestora.  
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior datei semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care serviciile sau bunurile accesorii ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără însă a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor;  
ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă și contractant;  
iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  
iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică (altfel spus scopul contractului, precum și indicatorii 
principali ce caracterizează rezultatul contractului rămân nemodificaţi). 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. În acest caz 

contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii 

subcontractate sau de a înlocui subcontractul cu unul nou în condiţiile prevăzute la litera a). 

20.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor după data semnării contractului se poate realiza doar cu 

acordul autorităţii contractante.  
20.8. Contractantul are obligaţia de a se asigura de faptul că toate contractele încheiate între el și 
subcontractanţii săi vor conţine în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente: 

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 

b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai subcontractanţilor; 

c) valoarea aferentă prestaţiilor ce revin subcontractanţilor. 
20.9. În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior datei semnării contractului de achiziţie publică 

aceștia au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care își asumă respectarea 

prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la procedura de 
achiziţie publică, aferentă activităţii supuse subcontractării.  
20.10. De asemenea, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele și alte documente 

necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere (așa cum sunt prevăzute acestea în 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice) și a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 

20.11. În cazul în care contractantul invocă susţinerea unei terţ angajamentul ferm de susţinere depus în 

cadrul ofertei de către acesta va deveni anexă la contract. Acest document va trebui să conţină în mod 

obligatoriu angajamentul terţului că va asigura, ori de câte ori este nevoie, susţinerea contractantului dacă 

acesta întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului în domeniile care au făcut obiectul 

susţinerii. 

20.12. De asemenea, cu titlu de garanţie, angajamentul ferm va conţine și o clauză cu privire la faptul că 

părţile (respectiv contractantul și terţul susţinător) sunt de acord cu cesionarea către achizitor a dreptului 
de a urmării orice pretenţie la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător 

pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere. 



  
 

Art. 21. Cesiunea 
 
21.1. Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. 
 

Art. 22. Forţa majoră 
 
22.1. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.  
22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
22.3. 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.  
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat și în 

mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.  
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare decât cea rămasă 

de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

Art. 23. Soluţionarea litigiilor 
 
23.1. Achizitorul și contractantul 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.  
23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și contractantul nu reușesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătorești competente din România. 
 
Art. 24. Limba care guvernează contractul 
 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

Art. 25. Comunicări 
 
25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris.  
25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  
25.3. Comunicările între părţi se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax, e-mail sau alte mijloace de 

comunicare cu condiţia confirmării în scris a primirii și conţinutului comunicării. 

 

Art. 26. Legea aplicabilă contractului 
 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Art. 27. Clauze finale 
 
27.1. Încetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a părţilor în cazul în care, 

prin natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare și după încetarea contractului. 
27.2. De asemenea, părţile rămân răspunzătoare în limita termenelor legale de prescripţie pentru orice 

fapte/acte întreprinse de către acestea pe perioada desfășurării contractului și ale căror rezultate apar după 

încetarea efectelor contractului dacă ele sunt de natură să prejudicieze interesele și drepturile legitime ale 
celeilalte părţi. 

27.3. În cazul în care părţile își încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă un prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a 

renunţat la acest drept.  
27.4. În situaţia în care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice motiv, 

neexecutabile, ilegale sau în altfel invalide în orice privinţă, în baza legilor ce guvernează prezentul 

contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, rămân valabile. Contractul va fi interpretat ca și 
când prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost incluse în acesta.  
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



ACHIZITOR CONTRACTANT 

 

Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” 
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 …………………. 
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Gheorghiţă Valentin ………………………… 
 


