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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 

 

şi 

................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., 

judet.................., cod postal .........................., telefon/fax ...................................., e-

mail:.........................................., număr de înmatriculare la Registrul 

Comertului.................................., cod fiscal RO......................................, cont TREZORERIE 

.................................................. deschis la ......................................................., reprezentată prin 

............................... – .............................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte 

au convenit încheierea prezentului Contract. 
 

2. Definiţii  

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

a) Contract- 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 prestate conform contractului; 

f)forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, 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 de 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 şi preţul contractului 

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile privind “Expertiză + DALI cu elemente de SF 

pentru clădirea din str. Ecaterina Varga”,  în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de întocmire documentații pentru obiectivul 

“Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23”,  astfel: 

▪   Documentație pentru obținerea Certificatului de urbanism 

▪   Raport de audit energetic, inclusiv fișă de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv 

certificat de performanță energetică 

▪   Studiu geotehnic verificat de către un verificator de proiecte atestat în domeniul Af 

▪   Raport de expertiză tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la cțiuni seismice (pentru fiecare 

componentă/clădire în parte) 

▪   Studiu topografic / vizat OCPI 

▪   Documentații necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de 

urbanism 

▪   Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico-economice 

▪   Analiza cost-beneficiu 

▪   Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) cu elemente de SF conform 

conținut cadru HG 907/2016 

4.3. - Prestatorul va utiliza toate documentațiile puse la dispoziție doar în scopul solicitat și cu 

păstrarea confidențialității.  

4.4. - Prestatorul se obligă să elaboreze și să predea toate documentațiile solicitate prin Caietul 

de sarcini.  

4.5.-Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de servicii “Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23”, 

în condițiile prevăzute în prezentul contract la articolul 9.3. 

4.6. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor, este de ............................. lei la care se adaugă T.V.A. în valoare de 

....................... lei. 

 

5. Durata contractului 

5.1  Durata contractului este de la data semnării acestuia și inregistrarea lui si pana la semnarea 

procesului verbal de recepție a serviciilor, fără obiecțiuni si efectuarea tuturor plăților.  

 

6. Executarea contractului 

6.1.-Termenul de prestare a serviciilor și de predare a documentațiilor este de 5 LUNI de la emiterea  

ordinului de începere a prestării serviciilor, conform graficului fizic de prestare și cu respectarea 

caietului de sarcini. 
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7. Documentele contractului 

Documentele contractului cuprind: 

1.Prezentul contract de achizitie de servicii; 

și 

2. următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini – inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, dacă este cazul; 

b) propunerea tehnică si propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare, dacă 

este cazul; 

c) garanția de bună execuție a contractului;  

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; 

e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul; 

f) acord de asociere - dacă este cazul;  

g) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul. 

 

8.Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1-Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate . 

8.2-Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

ofertă, anexă la contract. 

8.3. -Prestatorul se obligă să întocmească și să prezinte documentatiile în vederea recepționării 

acestora de către achizitor.  Prestatorul va emite factura reprezentând contravaloarea serviciilor sub 

condiția acceptării receptiei fără obiecțiuni a acestora. 

8.4-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, şi 

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/temei de proiectare întocmit de către 

achizitor. 

 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

9.3- Achizitorul se obligă  să plătească către prestator preţul convenit în prezentul contract, pentru 

serviciile prestate,  în termen de 30 de zile de la data înregistrării  facturii, însoţită de recepţia fără 

obiecţiuni a tuturor serviciilor prestate. 

 

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 şi la termenele stabilite în contract. 

10.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o  dobândă penalizatoare egală cu 1% 

pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dobândă aplicată la valoarea 

contractului fără TVA, diminuată cu contravaloarea fără TVA a lucrărilor care au fost recepţionate 

de către achizitor fără obiecţiuni.  
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10.3 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează factura emisă de Prestator 

potrivit clauzei 9.3, atunci acesta din urmă 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.  

10.4 – Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

10.5 - 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 în condiţiile dreptului comun. 

 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului de servicii 

11.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a contractului conform 

legii și prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a contractului. 

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

contractului de achiziţie publică; 

(3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a 

reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat; 

(4) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la 

finalizarea serviciilor de catre acesta si remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a 

intervenit aceasta necesitate; 

(5) Prestatorul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi 

terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini/tema de proiectare, cu 5 zile inainte de 

data de expirare a garantiei. 

11.2.(1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de servicii reprezintă 5% din valoarea 

contractului fără TVA şi se va constitui (conform ofertă), potrivit art. 40  din HG nr. 395/2016 cu 

modificări și completări ulterioare: 

A) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: 

    a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 

    b) asigurare de garanţii emisă:  

    -  fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

    –  fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 

de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a 

depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică 

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se 

va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate, 

sau 

B) părţile pot conveni ca Garanţia de Bună Executie să se constituie prin reţineri succesive din 

sumele datorate Prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz Prestatorul are obligaţia de a 

deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct şi pus la dispoziţia Achizitorului.  

Suma initială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct astfel deschis nu 

trebuie sa fie mai mică de 0,5% din Preţul Contractului fara TVA. 
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Pe parcursul indeplinirii contractului Achizitorul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin 

retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pana la concurenta sumei stabilite 

drept garanţia de bună execuţie a contractului si va instiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, 

precum si despre destinatia lui. 

(2) În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1), lit. a) nu acoperă toată 

perioada de valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 5 zile înainte 

de data de expirare. 

(3) Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu 

prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016, cu modificări și completări ulterioare, astfel: 

În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în 

termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei; 

11.3 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

(a) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevazut la art. 9.1.(5), situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 

Bună Execuţie; 

(b) prestatorul nu reuseste sa remedieze/completeze o lipsa a documentatiei in termenele prevazute in 

caietul de sarcini/ tema de proiectare/instructiuni/procese verbale, etc. 

(c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

Prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 

Prestatorului cât şi emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost 

respectate precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună 

execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul 

rămas de executat.   

 

 

Clauze specifice 

 

 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat,  în conformitate cu propunerea sa . 

(2) Prestatorul se obligă să presteze serviciile, 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 se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, în conformitate cu 

propunerea sa. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

12.3  - Predarea documentațiilor elaborate de prestator se va face, in termenele stabilite,  la sediul 

Consiliului Județean Brașov, în baza procesului verbal de predare-primire. 

Documentațiile aferente proiectării vor fi întocmite și predate beneficiarului astfel: 
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- documentațiile tehnice în 3 (trei) exemplare redactate în limba română, cât și pe suport 

electronic (CD), partea scrisă în format PDF și editabiul Microsoft Word și partea desenată în 

AUTOCAD (dwg). 

- documentașiile vor fi îndosariate în bibliorafturi, inscripționate cu denumirea proiectului, 

volumul, faza de proiectare. 

- documentația va fi scrisă cu același font, îngrijit, iar planșele vor fi prevăzute cu sistem anti 

rupere/întărite în zona de îndosariere sau introduse în folii de plastic transparent. 

- toate paginile numerotate vor fi ștampilate și semnate în original conform competențelor. 

- Formatul electronic (CD) va cuprinde toată documentația de proiectare, atât în format editabil 

Word, cât și în format PDF, scanat cu semnături și ștampile, pentru partea PDF, iar partea 

desenată în AUTOCAD (dwg). 

 

12.4 –Înainte de începerea Prestarii Serviciilor, Prestatorul va face şi va menţine în vigoare, pe toată 

perioada de derulare a contractului o ASIGURARE DE RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ care 

va acoperi riscul unei neglijenţe profesionale pentru care este atestat. 

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea sa şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.  

 

14. Recepţie şi verificări  

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini/tema de proiectare.  

14.2 -Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract.  

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  

15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art. 6.1. 

(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) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de de la data ordinului de începere. 

(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.  

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

15.4 - 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.  

15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna la eliberarea garanției de bună execuție. 
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15.6. Orice modificare a prezentului contract se va face numai prin incheierea unui act aditional de 

catre parti. 

15.7. 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. 

 

 

16. Modalități de plată 

16.1- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator pe baza documentatiei predate de 

către acesta în termenul prevăzut în contract, avizarea de către Comisia Tehnico-Economică a 

Consiliului Judeţean Brașov și încheierea procesului verbal de recepție a serviciilor fără obiecțiuni, 

în baza facturii emise ulterior receptionarii de către achizitor a documentatiilor respective.  

16.2 -Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30  de zile de la data 

înregistrării facturii, însoţită de recepţia fără obiecţiuni a serviciilor prestate. 

16.3 - Plata serviciilor se va face etapizat, pentru documentațiile întocmite, predate  și recepționate 

pe baza procesului-verbal de recepție, semnat fără obiecțiuni de către beneficiar. 

 

 

17. Ajustarea preţului contractului   

Nu este cazul. 

 

18. Forţa majoră 

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3 - 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. 

18.4 - 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. 

18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

18.6- 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. 

 

19. Dreptul de proprietate intelectuală 

Toată documentația scrisă și desenată, după recepție și decontare devine proprietatea 

beneficiarului, elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenții privind dreptul de proprietate 

intelectuală asupra ei. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - 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. 
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20.2 - 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 România.  

 

21. Subcontractanţi 

21.1 - Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

21.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

21.3 - (1) Prestatorul  este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

 (3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

21.4 - Prestatorul poate înlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Achizitorului, fără ca 

aceasta să conducă la modificarea condiţiilor esenţiale ale prezentului contract. 

 

22.Amendamente 

22.1 - Orice modificare a clauzelor prezentului Contract este permisă doar cu acordul părţilor, prin 

Act adiţional. 

 

23. Cesiunea 

23.1 - Cesiunea obligaţiilor părţilor este interzisă. 

23.2 - Prestatorul poate cesiona creanţele născute din Contract numai cu acordul expres al 

Achizitorului; în lipsa acordului, cesiunea nu îi este opozabilă Achizitorului, prin urmare nu produce 

efecte. 

23.3 - Cesiunea creanţelor născute din contract nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate 

privind obligaţiile şi răspunderile asumate prin contract. 

 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

25. Comunicări 

25.1 - (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. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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26.2 - Dacă, pe parcursul derulării contractului, apar modificari legislative a căror implementare este 

imperativ impusă prin respectivele modificari legislative, părţile vor conveni amendarea acestora 

prin Act adiţional. În orice situaţie, prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale. 

 

27. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

27.1 -  În contextul încheierii și executării prezentului Contract, părțile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respectiv: 

- datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Beneficiar, dezvăluite de beneficiar către  

antreprenor; 

- datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Antreprenorului, dezvăluite de 

antreprenor  către beneficiar; 

În ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate de mai sus, părțile 

declara în mod expres și făra echivoc că sunt de acord ca datele obținute conform prevederilor 

contractuale, să fie folosite și/sau prelucrate în contextul încheierii și executării prezentului Contract, 

precum și în scopul transmiterii de comunicari comerciale, cu respectarea prevederilor aplicabile din 

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 

27.2 -  Fiecare parte este responsabilă de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice 

adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal al persoanelor 

vizate prelucrate conform prezentului contract. ” 

 

 

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, unul pentru prestator 

și două pentru achizitor. 

 

                Achizitor                                   Prestator 

                  JUDEȚUL BRAȘOV                                                                    


