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CONTRACT DE SERVICII 
 

nr.  ___ / 2022 
 
 
1. Părţile contractante 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile  şi al H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
 
Între 
 
JUDETUL BRASOV cu sediul în Brasov, B-dul Eroilor nr.5, telefon/fax 0268/410777, 0268/475576,  
cod fiscal 4384150, cont trezoreria Brasov RO17TREZ24A840301200200X, reprezentat prin Preşedinte 
Adrian-Ioan Veştea în calitate de achizitor, pe de o parte 
 
si  
 
……………………………………., cu sediul în ......................., str. ......................................,  tel. 
…………………. ,  CIF / CUI .......................,  inregistrata sub nr. ......................................,  cont  nr. 
.................................................................. deschis la Trezorerie,  reprezentata prin  …………………….,  
în calitate de ......................................, a intervenit prezentul contract. 

 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e. servicii – activitațile a căror prestare face obiectul contractului  
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligatiilor uneia din parti; 
g. zi - zi calendaristica;  
h. an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 – Prestatorul se obligă să presteze servicii de realizare si furnizare :  
 

External Experts - Experti externi  
Servicii de expertiză externă în cadrul proiectului: ”HINGE - Higher bike-transit Intermodality 
from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici 

europene) în cadrul Programului cu finanțare European Climate Initiative (EUKI)” 
 

în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.  
Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de servicii de expertiză, asa cum reiese din Caietul de 
Sarcini atasat. 
 
5. Pretul contractului 
5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de ……………… lei fără TVA, la care se 
adaugă ....................... lei T.V.A.  
 
5.2. Pretul conform anexei la oferta financiară este fundamentat astfel: 
Număr total de luni x Număr de ore lucrate pe lună x Preț pe Oră = Preț total fără TVA 
  

Număr total de luni 
Număr de ore lucrate pe 

lună 
Preț pe Oră Preț total fără TVA 

20 15 ................ ....................... 

 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este pană la receptia finală 30.11.2023 
6.2 - Termenul de prestare a serviciilor este 30.11.2023, conform Caietului de Sarcini. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt cel putin:  

a) Caietul de Sarcini - inclusiv clarificarile si/sau masuri de remediere aduse pana la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, daca este cazul. 

b) Oferta financiara - inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, daca este cazul 
c) Propunerea tehnica - inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, daca este cazul 
d) Acordurile de asociere / subcontractare dacă este cazul. 

 
8.  Obligatiile principale ale Prestatorului 
8.1.- Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute în contract, respectiv să execute și să 
furnizeze External Experts - Experti externi - Servicii de expertiză externă în cadrul proiectului: 
”HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită 
ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programului cu finanțare European Climate 
Initiative (EUKI)”, conform Caietului de Sarcini. 
8.2  Prestatorul are obligatia de a respecta reglementarile legale, standardele și normativele tehnice în 
domeniu. 
8.3.  Pentru îndeplinirea sarcinilor asumate prin proiect, echipa de experți trebuie să fie formată din experți 
declarați de prestator in Propunerea Tehnică. 
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9.  Obligatiile principale ale Achizitorului 
 9.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 9.2 - Plata serviciilor se va face pe bază de factură emisă de ofertant, în termen de 30 de zile de la data 
receptiei și incheierea procesului verbal de recepţie fără obiecţiuni, pentru fiecare termen de referință în 
parte, pe fiecare etapa, conform Caietului de Sarcini.  
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi îndeplineşte, 
total sau parţial, obligaţiile asumate, la termenele stabilite în contract. 
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate 
prealabilă, precum şi de a pretinde plata de daune-interese in conditiile dreptului comun. 
10.3 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul execută necorespunzător obligaţiile sale 
contractuale, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o  penalitate egală cu 1% pentru fiecare zi de întârziere 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, penalitate aplicată la valoarea contractului fără TVA, diminuată 
cu contravaloarea fără TVA a lucrărilor care au fost executate la termen. Achizitorul are dreptul ca, după 
o perioadă de 20 zile în care percepe penalităţi, să rezilieze Contractul printr-o simplă notificare transmisă 
Prestatorului. În acest caz, Prestatorul este de drept pus în întârziere de la data expirării oricărui termen 
contractual. Prestatorul va fi obligat să plătească toate prejudiciile suferite de Achizitor ca urmare a 
rezilierii Contractului, inclusiv cheltuielile generate de încheierea de către Achizitor a unui nou contract 
cu o terţă persoană.    
10.4 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile emise de Prestator în termen 
de 30 de zile de la data înregistrării facturii la Achizitor, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita ca 
penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, penalităţi aplicate la valoarea fără TVA a plăţilor 
neefectuate. 
10.5 – Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract. 
 
Clauze specifice 
 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 – Nu se constituie garanție de bună execuție. 
 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau in caietul de sarcini 
sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea. 
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul de 
predare din caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător  de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
 
13. Recepţie, verificări, drept de proprietate 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Fișa tehnică, în conformitate cu art. 8.3 convenit de comun 
acord. 
13.2.  Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa achizitorul, si salariații acestuia, pentru si 
împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice acțiune 
ori omisiune a prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta. 
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13.3. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către prestator sau de către personalul său 
salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului.  
După încetarea prezentului contract, prestatorul nu va folosi documentația aferenta prezentului contract în 
scopuri care nu au legătură cu prezentul contract. 
13.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la 
aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți si nu va divulga nicio informație furnizată de 
achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
13.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, 
dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea 
utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă 
natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală. 
13.6. Prestatorul va despăgubi, proteja si apăra pe cheltuiala sa achizitorul, si salariații acestuia, pentru si 
împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice acțiune 
ori omisiune a prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în 
executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor 
terților, privind dreptul de proprietate intelectuală.. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, suspendare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnarii prezentului  contract. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) cuantumul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul prevazut la art.6. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul  de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de prestare asumate în 
contract se face numai cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
14.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna la data recepției serviciilor care au facut obiectul acestui 
contract. 
14.6. Orice modificare a prezentului contract se va face numai prin incheierea unui act aditional de catre 
parti. 
14.7. Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o durată limitată. 
Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru 
suspendare, numai in cazul in care partea interesata dovedeste ca are motive temeinice de a suspenda 
executarea  serviciilor, urmand ca prezentul contract sa se prelungeasca automat cu perioada cat acesta a 
fost suspendat. 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului este ferm și nu se ajustează. 
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16. Încetarea contractului 
 Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri: 
a) prin executarea contractului, la expirarea duratei acestuia; 
b) prin convenţia părţilor; 
c) prin denunţare unilaterală de către una dintre părţi, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
defectuoase a obligaţiilor contractuale de către cealaltă parte; 
 16.1. În condiţiile modificării prezentului contract cu eludarea dispoziţiilor legale/contractuale privind 
cazurile de modificare, Achizitorul poate denunţa unilateral contractul. 
16.2. Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul dacă, pe parcursul derulării lui, constată că 
Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una din situaţiile de excludere a acestuia din 
procedura de atribuire sau în situaţia în care CJUE a pronunţat o decizie prin care se constată că acesta a 
încălcat grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană. 
16.3. În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), încetarea contractului are loc în termen de 15 zile de la data 
la care Achizitorul a înştiinţat Prestatorul cu privire la acest fapt. Încetarea contractului nu are nici un efect 
asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
16.4. În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a autorizaţiei de funcţionare a unuia dintre 
contractanţi, părţile sunt ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii existente la data denunțării 
unilaterale a contractului. 
16.5. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, la apariția unor circumstanțe care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel 
încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării lui. 
16.6. În toate cazurile de denunțare unilaterală, încetarea contractului intervine în termen de 15 zile de la 
notificarea cazului de încetare a acestuia. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - 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. 
18.2 - 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 competente.  
19. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se va face numai în scris. 
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20.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
20.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
20.4. Termenul maxim de raspuns la orice comunicare scrisa este de 7 zile. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părțile au înțeles să încheie prezentul Contract în 3 (trei) exemplare, unul pentru Prestator și două pentru 
Achizitor. 
 
  
 

                    Achizitor                            Prestator 
                                                                                                                                                                                                         
                      JUDEŢUL BRAŞOV                                                                                                                                                        
                               Preşedinte                                                                                    
                       Adrian-Ioan Veștea                                                                
                                     
                                                                                            
                          
          Secretar,                           Dir. Exec. Economic,                       
 Maria Dumbrăveanu                 Gabriela Agafiței                                    
 
 
Dir. Exec Dir Achizitii                    Dir.  Exec. D.J,                    
       si Contractare                         Claudia Crăciun                          
    Andreea Rădulea 
 
  
 
                    Manager Proiect UIP-Hinge 
                                Imelda  Tóásó 
 
 
 
  Vizat CFPP,                                     Vizat Juridic 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Consilier Achiziții, Popa Sebastian 


