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Prezentul Contract de achiziţie publică de Servicii (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în 
vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 
98/2016”) precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, 
între:
DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, SALUBRIZARE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SECTOR 1, 
sediul: Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti 
telefon: 0314337660/0314337666 
CUI 41640678
e-mail: secretariat@mediusectorul 1 .ro
cont: R023TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,
reprezentată legal prin domnul Bogdan-Virgiliu PA VEL, având funcţia de Director General, în calitate de şi 
denumită în continuare „Achizitor”/„Autoritate contractantă”, pe de o parte
şi
CONSULTANŢĂ PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE - CONSIT SA
Sediul: Arămeşti, nr. 4, camera nr. 2, sector 5, Bucureşti
telefon: +40723369639
e-mail: consit@gmail.com
număr de înmatriculare J40/6411/1993,
cod de înregistrare fiscală 5405340,
cont IBAN nr. R085 TREZ 7055 069X XXOO 6958, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti
reprezentată prin Administrator, domnul Marius Dan BOROCAN şi denumită în continuare „Contractant”, 
pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părţile" 
şi care, având în vedere:
A. OFERTA
A,l. Contractantul a examinat anunţul de participare simplificat publicat în SEAP sub nr. SCN1077914/ 
29.10.2020 şi documentaţia de atribuire aferentă acestuia pentru prestarea de Servicii de verificare tehnică a 
proiectelor pentru obiectivul de investiţii Sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului 1 
şi se oferă să presteze Servieiile, conform prevederilor Contractului.
A. 2. Contractantul, prin semnarea contractului, se obligă să presteze Serviciile preeizate la clauza 3 - 
Obiectul Contractului la preţul menţionat la clauza 4 - Preţul Contractului şi în conformitate cu prevederile 
Contractului.
si
B. ACCEPTAREA
B.l. Autoritatea Contractantă, prin Raportul procedurii nr. SMAP 142 din data de 14.05.2021, a declarat 
câştigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de prestări de Servicii de 
verificare tehnică a proiectelor pentru obiectivul de investiţii "Sistem de colectare selectivă a deşeurilor 
la nivelul Sectorului 1”, aceasta clasându-se pe primul loc.
B.2. Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru prestarea 
Serviciilor de către Contractant, va plăti Contractantului Preţul Serviciilor, astfel cum este menţionat la elauza 
4 - Preţul Contractului şi în conformitate cu prevederile Contractului.

au convenit încheierea prezentului Contract, astfel:
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1. DEFINIŢII
în Contract, următorii termeni sunt interpretaţi astfel:
(1) Abatere profesională - orice acţiuni şi omisiuni care afectează credibilitatea profesională a 
Contractantului, săvârşite cu intenţie sau din culpă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul 
strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală.
(2) Achizitor/Autoritate contractantă şi Contractant - Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 
în Contract;
(3) Act Adiţional - document care modifică termenii şi condiţiile Contractului, în condiţiile Legii nr. 
98/2016;
(4) Amplasament - locul propus pentru amplasarea unei platforme de colectare selectivă a deşeurilor 
pentru care Contractantul prestează Serviciile;
(5) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la Contract, care include obiectivele, sarcinile specificaţiile şi caracteristicile 
Serviciilor, astfel cum este menţionat la clauza 3 - Obiectul Contractului din Contract, şi care sunt descrise în 
mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii Achizitorului, menţionând Rezultatele 
care trebuie realizate şi furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanţă şi altele 
asemenea, cerinţe aplicabile Contractantului în ceea ce priveşte informaţiile şi documentele care trebuie puse 
la dispoziţia Achizitorului, precum şi condiţii de acceptare a rezultatelor serviciilor;
(6) Cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii 98/2016, 
drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea;
(7) Conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 
intereselor Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului;
(8) Contract - acest Contract de achiziţii publice de servicii, care este un contract cu titlu oneros, asimilat, 
potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris între Achizitor şi Contractant. Anexele Contractului, astfel 
cum sunt acestea menţionate la clauza Documentele Contractului, fac parte din Contract;
(9) Despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de către 
instanţa de judecată ca şi despăgubire plătibilă Părţii prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului 
de Servicii de către cealaltă Parte.
(10) Dispoziţie - ordin/instrucţiune, document scris(ă) emis(ă) de Achizitor pentru a lămuri/pune în aplicare 
prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia şi a documentelor achiziţiei, în limitele Legii 
98/2016, a normelor şi instrucţiunilor de aplicare a acesteia.
(11) Documentaţie tehnico-economică - Rezultatul/Rezultatele prestării Serviciilor de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice, astfel cum este menţionat la clauza 3 - Obiectul Contractului din 
Contract;
(12) Documentele Achizitorului - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit 
prin natura Serviciilor astfel cum este menţionat la clauza 3 - Obiectul Contractului din Contract, care fac 
obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, 
date informatice şi rapoarte, furnizate de Achizitor şi necesare Contractantului în vederea realizării obiectului 
Contractului.
(13) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care Contractul produce efecte, potrivit 
Legii, Ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la 
epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata 
de prestare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât 
durata reală de prestare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata 
Contractului cuprinde şi intervalele de timp în care prestarea Serviciilor este suspendată sau prelungită. Durata 
de prestare a Serviciilor nu poate depăşi, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului.
(14) Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Contractantul:
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(a) a realizat toate activităţile şi a prezentat toate rezultatele acestora conform cerinţelor stabilite prin 
Contract
(b) a remediat eventualele neconformităţi care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de către Achizitor, în 
vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;
(15) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea 
obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, 
acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări 
de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente 
similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor 
corespunzătoare de diligenţă;
(16) întârziere - orice eşec al Contractantului de a executa orice obligaţii contractuale în termenul convenit 
prin intermediul Planului de lucru al activităţilor acceptat, dar fără a se limita Ia obligaţia sa de a finaliza 
Serviciile şi de a preda Rezultatele la Finalizare/Ajungere la termen;
(17) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu şi care se referă la legislaţia română dar şi la 
Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligaţiile care decurg din tratatele la care este parte statul român 
şi orice altă legislaţie secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudenţa comunitară;
(18) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, 
inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi, respectiv, primite prin cablu, radio, 
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice şi utilizate inclusiv pentru comunicarea în cadrul 
Contractului;
(19) Neconformitate - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care încalcă siguranţa, calitatea sau cerinţele 
tehnice şi/sau profesionale prevăzute de Contract şi/sau de Legea aplicabilă şi/sau care fac Rezultatele prestării 
serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în Contract şi/sau de Legea 
aplicabilă precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. 
Neconformităţi le includ atât viciile aparente, cât şi viciile ascunse ale Serviciilor/Rezultatelor Serviciilor care 
fac obiectul prezentului Contract;
(20) Obligaţie esenţială - orice obligaţie a Contractantului, astfel cum este aceasta stabilită în Contract, a 
cărei nerespectare poate conduce la rezilierea Contractului şi/sau la aplicarea de penalităţi;
(21) Obiectiv/Proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a 
realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe Amplasamente delimitate distinct, care asigură 
satisfacerea cerinţelor formulate de autoritatea contractantă;
(22) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere 
juridic, în acest Contract de achiziţie publică de Servicii de proiectare/elaborare a Documentaţiei tehnico- 
economice astfel cum este menţionat la clauza Obiectul Contractului din Contract şi cuprinde Propunerea 
Financiară, Propunerea Tehnică precum şi alte documente care au fost menţionate/solicitate în Documentaţia 
de Atribuire;
(23) Penalitate - despăgubirea stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile contractante 
către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a 
Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor prin raportare la Punctele de Reper/Termenele de 
Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
(24) Personal - persoanele desemnate de către Contractant care deţin atestări în domeniile solicitate pentru 
îndeplinirea Contractului;
(25) Preţul Contractului - Preţul plătibil Contractantului de către Achizitor, în baza şi în conformitate cu 
prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
Contract;
(26) Prejudiciu - paguba produsă unei Părţi de către cealaltă Parte prin neexecutarea/executarea 
necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor stabilite prin Contract în sarcina sa;
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(27) Proces-verbal de predare-primire - documentul prin care Contractantul predă Autorităţii contractante 
rezultatele serviciilor prestate, întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea contractantă, prin care 
Contractantul atestă prestarea serviciilor în mod corespunzător
(28) Proces-Verbal de Recepţie a Serviciilor - documentul prin care Achiziorul confirmă că Serviciile care 
fac obiectul Contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare/elaborare a Documentaţiei tehnico- 
economice, astfel cum este menţionat la clauza Obiectul Contractului din Contract, au fost prestate în mod 
corespunzător de către Contractant precum şi faptul că Serviciile sunt acceptate;
(29) Rezultat/Rezultate -documentele, rapoartele colectate şi/sau pregătite şi predate de Contractant ca 
urmare a Serviciilor prestate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
(30) Scris sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, 
inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;
(31) Servicii - orice activităţi şi Rezultatul/Rezultatele acestora care sunt prestate de către Contractant în 
baza Contractului, astfel cum este menţionat la clauza Obiectul Contractului din Contract, inclusiv toate 
activităţile care necesită exercitarea unui rol de către Contractant în cadrul sau în legătură cu acest Contract;
(32) Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea rezultatelor prestării Serviciilor şl 
de calitatea activităţii de prestare a serviciului care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care 
posedă cunoştinţele şi experienţa unui expert care prestează servicii similare şi pe care Contractantul este 
obligat să le respecte în prestarea tuturor Serviciilor incluse în Contract;
(33) Termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit 
prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau 
s-a realizat un act al Părţilor nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel 
decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei 
ore a următoarei zile lucrătoare;
(34) Zi - înseamnă zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; anul 
înseamnă 365 de zile, iar luna înseamnă 30 de zile.

2. INTERPRETARE
(1) în Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ forma de plural, şi 
invers, iar cuvintele la forma de gen masculin includ forma de gen feminin, şi invers, acolo unde acest lucru 
este permis de context.
(2) în cazul în care se constată contradicţii între prevederile clauzelor contractuale şi documentele achiziţiei, 
se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziţiei.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă achiziţia publică de Servicii de verificare tehnică a 
proiectelor pentru obiectivul de investiţii "Sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului

denumite în continuare Servicii, pe care Contractantul se obligă să le presteze în conformitate cu 
prevederile Contractului, cu dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în 
vigoare şi conform cerinţelor din Caietul de Sarcini precum şi a celorlalte anexe ale Contractului.
(2) Prestarea Serviciilor înseamnă realizarea următoarelor activităţi pe domenii de verificare:

Documentaţii Domenii de 
verificare

Număr de 
documente/ 
documentaţii care 
trebuie verificate

proiectul-tip modificat
Al 1

A2 1
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Documentaţii Domenii de 
verificare

Număr de 
documente/ 
documentaţii care 
trebuie verificate

documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate 
prin certificatul de urbanism — piese scrise şi piese desenate

Al 23.676

A2 23.676

studiile geotehnice - piese scrise şi piese desenate Af 1973

proiectele pentru autorizarea desfiinţării lucrărilor 
(PAD/DTAD) - piese scrise şi piese desenate

Al 828

A2 828

proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor 
(PAC/DTAC) - piese scrise şi piese desenate

Al 1973

A2 1973

proiectele tehnice de execuţie (PT) - piese scrise şi piese 
desenate

Al 1973

A2 1973

documentele tehnice întocmite de către proiectanţi pe 
parcursul execuţiei lucrărilor (dispoziţii de şantier) - piese 
scrise şi piese desenate

Al 198

A2 198

4. PREŢUL CONTRACTULUI
(1) Preţul Contractului, pe care Achizitorul se obligă să îl plătească Contractantului pentru prestarea 
Serviciilor, este de 330.000,20 lei la care se adaugă TVA 19% în valoare de 62.700,04 lei, conform prevederilor 
legale.
(2) Preţul Contractului, plătibil Contractantului de către Achizitor, este defalcat astfel:

Activităţile care fac 
obiectul contractului Cantitate Domeniu Preţ unitar 

activitate

Valoare 
activitate 

(fără TVA)

Valoare
TVA19%/
activitate

Valoare
activitate
(cu TVA)

1. Verificare
Modificare proiect-tip

1
documentaţie

Al 4.568,00 lei 4.568,00 lei 867,92 lei 5.435,92 lei

A2 4.568,00 lei 4.568,00 lei 867,92 lei 5.435,92 lei

2. Verificare 
documentaţii necesare 
obţinerii certificatului 
de urbanism - piese 
scrise şi piese desenate

23.676
documentaţii

Al 1,00 lei 23.676,00 lei 4.498,44 lei 28.174,44 lei

A2 1,00 lei 23.676,00 lei 4.498,44 lei 28.174,44 lei

3. Verificare studii 
geotehnice piese scrise 
şi piese desenate

1973
documentaţii Af 50,00 lei 98.650,00 lei 18.743,50 lei 117.393,50 lei

4. Verificare proiecte 
pentru autorizarea 
desfiinţării lucrărilor 
(PAD/DTAD) - piese 
scrise şi piese desenate

828
documentaţii

Al 17,90 lei 14.821,20 lei 2.816,03 lei 17.637,23 lei

A2 17,90 lei 14.821,20 lei 2.816,03 lei 17.637,23 lei

Pagina 5

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere



Contract de achiziţie vublicâ de servicii
1 coNSinui Servicii de Servicii de verificare tehnică a proiectelor pentru obiectivul de
<:PrrnR 1 investiţu,, sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului I ’’ 

i wrv CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

INRttfi «e UUlilI PnMke. tjaMrtmt ^fN
O \ l'rotccţia MccHiiliii

Activităţile care fac 
obiectul contractului Cantitate Domeniu Preţ unitar 

activitate

Valoare
activitate

(fără TVA)

Valoare
TVA19%/
activitate

Valoare
activitate
(cu TVA)

5. Verificare 
proiectele pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor
(PAC/DTAC) - piese 
scrise şi piese desenate

1973
documentaţii

Al 11,00 lei 21.703,00 lei 4.123,57 lei 25.826,57 lei

A2 11,00 lei 21.703,00 lei 4.123,57 lei 25.826,57 lei

6. Verificare proiecte 
tehnice de execuţie 
(PT) - piese scrise şi 
piese desenate

1973
documentaţii

Al 25,30 lei 49.916,90 lei 9.484,21 lei 59.401,11 lei

A2 25,30 lei 49.916,90 lei 9.484,21 lei 59.401,11 lei

7. Verificare 
documentele tehnice 
întocmite de către 
proiectanţi pe 
parcursul execuţiei 
lucrărilor (dispoziţii de 
şantier) - piese scrise 
şi piese desenate

198
documentate

Al 5,00 lei 990,00 lei 188,10 lei 1.178,101

A2 5,00 lei 990,00 lei 188,10 lei 1.178,10 lei

TOTAL 330.000,20 lei 62.700,04 lei 392.700,24 lei

(3) Preţul Contractului poate fi modificat, în condiţiile Contractului, numai prin act adiţional la Contract.

5. DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului Contract este de 24 (douăzeci şi patru) luni, începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului Contract, respectiv la data transmiterii înştiinţării cu privire la emiterea primei dispoziţii de 
începere pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
(1) Contractul este format din prezentul formular de contract, precum şi următoarele anexe, care fac parte 
integrantă din contract, după caz, în ordinea importanţei lor:
(a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini,
(b) Anexa 2 - Propunerea Tehnică,
(c) Anexa 3 -Propunerea Financiară,
(d) Anexa 4 - Document de constituire a Garanţiei de bună execuţie (GBE), după constituire.
(2) Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc,
completându-se, fără a se elimina. în scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu 
ordinea stabilită la alin. (1).
(3) în caz de ambiguitate sau discrepanţe ale Documentelor Contractului, Achizitorul trebuie să emită toate 
clarificările/dispoziţiile/ordinele/instrucţiunile necesare, după caz.

7. DISPOZIŢII GENERALE 

7.1. Comunicarea între Părţi
(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în 
scris.
(2) Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de identificare ale 
Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa menţionată în continuare:
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Pentru Autoritatea contractantă: Pentru Contractant:
Adresă: Str. Arameşti, nr. 4, sector 5 Bucureşti 
Telefon/Fax:0723369639/ 0213274421

E-mail: consit@gmail.com

Adresă: Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1 Bucureşti 
Telefon/Fax:0314337676 
E-mail:
secretariat@mediusectorull .ro
şi
achizitiipublice@mediusectorul 1 .ro

(3) Orice comunicare făcută de Părţi este considerată realizată doar dacă sunt respectate următoarele 
condiţii:
(a) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi,
(b) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire,
(c) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax 
sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care este considerată 
primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
(d) în cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerinţă în 
comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea 
comunicării. în orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi în termen 
a comunicării sale.
(e) Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor prevăzute la clauza 7.1,(3)(d) să fie sancţionată 
cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
(f) în orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către una dintre Părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări sunt redactate în limba 
Contractului, astfel cum este stabilit la clauza 13.2. - Limba Contractului. Acestea nu pot fi reţinute sau 
întârziate în mod nejustificat.
(g) Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în Contract nu este opozabilă celeilalte Părţi, decât în 
cazul în care a fost notificată în prealabil.
(h) Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepţie, notificare şi 
altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă 
şi înregistrată.
7.2. Reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor
Reprezentanţii legali ai Părţilor sau înlocuitorii de drept ai acestora sunt singurii care pot exprima în scris şi 
semna orice acord de voinţă, notificare, dispoziţie sau orice alte documente eare intervin în orice moment al 
executării prezentului Contract.
7.3. Intrarea în vigoare şi începerea Contractului
(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.
(2) Contractantul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor în baza dispoziţiilor de începere emise de 
către Achizitor; Achizitorul poate emite prima dispoziţie de acest fel în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
data la care Contractantul face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie potrivit clauzei 10.3. Achizitorul 
va emite dispoziţii de începere pentru proiectul-tip modificat, pentru unul sau cel mult 30 (treizeci) de 
amplasamente şi pentru fiecare dintre activităţile solicitate pentru amplasamentul/amplasamentele respective
7.4. Modificarea Contractului. Dispoziţii conexe 
7.4.1. Condiţii generale de modificare a Contractului
(1) Părţile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor 
acestuia printr-un act adiţional la Contract, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta 
caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor privind modificările nesubstanţiale prevăzute de art. 
221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 164 din Anexa la HG nr. 395/2016 şi cu 
prevederile Instrucţiunii ANAP nr. 2/2018, cu completările şi modificările ulterioare.
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(2) Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz şi în nici un fel, rezultatul procedurii de 
atribuire, pe baza căruia Contractantul a fost declarat câştigător în cadrul procedurii de atribuire.
(3) Partea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi propunerea de 
modificare a Contractului, însoţită de justificarea corespunzătoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la 
care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. Refuzul motivat al modificării 
Contractului se comunică în termen de 20 de zile de la primirea propunerii de modificare.
(4) Modificarea contractului prin revizuire nu poate depăşi valoarea creditelor de angajament aprobate în 
bugetul instituţiei
7.4.2. Clauze de revizuire
(1) Revizuirea Contractului se realizează în temeiul art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, ca 
urmare a evaluării activităţilor şi rezultatelor Contractantului în cadrul Contractului.
(2) Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă 
în Serviciile pe care Contractantul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din Contract, cu 
dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare şi conform cerinţelor 
din Caietul de Sarcini precum şi a celorlalte anexe ale Contractului, care fae parte integrantă din Contract, în 
oricare din următoarele situaţii:
(a) revizuirea activităţilor Contractului, cu respectarea clauzei 7.4.2.1;
(b) revizuirea Rezultatelor activităţilor Contractului, cu respectarea clauzei 7.4.2.2;
(c) revizuirea performanţelor eontractului, cu respectarea clauzei V.4.2.3.
(d) sunt întrunite condiţiile de schimbare a Contractantului, cu respectarea clauzei 7.4.2.4.
(e) revizuirea Preţului Contractului, cu respectarea clauzei 7.4.2.5.
7.4.2.1. Revizuirea activităţilor contractului
(1) Pe durata Contractului activităţile prevăzute la clauza 3 se pot modifica atât din punct de vedere 
cantitativ cât şi calitativ, în condiţiile cap. 5.2.(1) (a) din caietul de sarcini.
(2) în cazul revizuirii activităţilor prevăzute la alin. (1), preţul contractului se modifică în mod 
corespunzător, prin diminuare sau suplimentare, indiferent de valoarea modificării.
7.4.2.2. Revizuirea rezultatelor activităţilor
(1) Rezultatele activităţilor contractului se vor revizui în oricare din următoarele situaţii:
(a) Revizuirea activităţilor contractului conduce la revizuirea rezultatelor;
(b) Modificări legislative şi/sau sau modificări ale reglementărilor tehnice (normative, standarde şi alte 
asemenea) conduc la modificări ale proiectului-tip şi ale oricăreia dintre documentaţiile care fac obiectul 
contractului la data intrării în vigoare a modificării.
(2) Revizuirea rezultatelor activităţilor poate conduce la revizuiri de preţuri şi/sau la revizuirea termenelor 
de predare, caz în care Părţile vor negocia, prin raportare la elemente ale ofertei depuse în cadrul procedurii 
de achiziţie, condiţii rezonabile de revizuire a acesora; în cazul revizuirii preţului se vor aplica prevederile 
clauzei 7.4.2.5.B.
7.4.2.3. Revizuirea performanţelor contractului
(1) Din punct de vedere al performanţelor contractului, pe durata acestuia pot fi revizuite termenele de 
predare/realizare a rezultatelor contractului.
(2) Revizuirea termenelor de predare/realizare a rezultatelor contractului se poate aplica, prin act adiţional 
la contract, atunci când este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:
(a) Revizuirea activităţilor contractului şi/sau a rezultatelor activităţilor contractului implică şi revizuirea 
termenelor de predare/realizare a rezultatelor contractului, caz în care durata activităţilor/rezultatelor revizuite 
se negociază între părţi, prin raportare la duratele activităţilor ofertate.
(b) Contractantul este înlocuit în condiţiile prevăzute la clauza 7.4.2.4, caz în care termenele de 
predare/realizare a rezultatelor contractului se revizuiesc potrivit celor din oferta operatorului economic care 
înlocuieşte Contractantul.
7.4.2.4. Condiţii de schimbare a Contractantului
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(1) în toate cazurile prevăzute în mod explicit în Contract în care autoritatea contractantă are dreptul să 
rezilieze/să denunţe unilateral Contractul, înainte de a transmite notificarea de reziliere/denunţare, autoritatea 
contractantă îşi rezervă dreptul de a face demersuri în vederea schimbării Contractantului potrivit prevederilor 
Cap. 5.2.(l)(d) din caietul de sarcini.
(2) Schimbarea Contractantului nu afectează obligaţiile părţilor în legătură cu Serviciile ale căror rezultate 
au fost predate şi recepţionate sau sunt în curs de recepţie la data primirii de către Contractant a notificării 
privind schimbarea Contractantului.
(3) Contractantul trebuie să ofere neîntârziat toată asistenţa necesară, inclusiv informaţii, documente şi 
fişiere, pentru a permite Achizitorului să transfere serviciile, fără a întrerupe activităţi sau fără a avea vreun 
efect negativ asupra calităţii sau continuităţii serviciilor.
7.4.2.S. Revizuirea preţului contractului
(1) Orice revizuire a preţului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată 
demonstrează fără echivoc că preţul existent în contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă 
în mod corect costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul respectiv. Nivelul valoric al profitului 
corespunzător preţului unitar al fiecărei activităţi, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul 
niciunei modificări pe toată durata contractului.
(2) Revizuirea preţului contractului se realizează doar în următoarele situaţii, în condiţiile Contractului:
(a) creşterea inflaţiei;
(b) dacă aplicarea clauzelor 7.4.2.1, 7.4.2.2 şi/sau 7.4.2.3 presupune şi revizuirea preţului contractului.
A. Condiţii de revizuire a preţului contractului ca urmare a creşterii inflaţiei (clauză de indexare)
(1) Revizuirea se realizează, indiferent de nivelul suplimentării valorii contractului pe care o implică, în 
baza cererii justificate a Contractantului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, cel mai 
devreme după 12 luni de la data semnării contractului.
(2) Revizuirea preţului contractului se realizează prin revizuirea preţurilor unitare corespunzătoare fiecărei 
activităţi pentru care nu au fost emise documente spre verificare, fără modificarea valorii profitului indicat în 
ofertă pentru fiecare preţ unitar în parte, potrivit formulei:

(P0 — Profit) X IPCr^t
Pr = 100

+ Profit

unde:
Pr = preţul unitar al activităţii ajustat prin revizuire
Po = preţul unitar al activităţii potrivit ofertei
Profit = valoarea profitului din preţul unitar al activităţii potrivit ofertei
IPCr-t = indicele preţurilor de consum total care măsoară evoluţia preţurilor între luna de referinţă şi 

ultima lună pentru care Institutul Naţional de Statistică a publicat indicele preţurilor de consum 
la data la care Contractantul a predat sau ar fi trebuit să se predea rezultatul activităţii, potrivit 
Contractului.

luna de referinţă = luna anterioară semnării contractului.
(3) Dovada privind nivelul IPCr-t este în sarcina Contractantului; în lipsa acesteia sau în cazul în care 
documentul transmis conţine erori şi/sau omisiuni, revizuirea preţurilor unitare se realizează numai după 
transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma 
dedicată a Institutului Naţional de Statistică, din care să rezulte data cererii/raportului, luna de referinţă, luna 
curentă şi valoarea IPCr-t.
(4) Dacă valoarea IPCr-t este subunitară (mai mică de 100%), revizuirea preţurilor unitare nu se realizează.
(5) Formula de revizuire prevăzută la clauza 7.4.2.5.A.(2) se utilizează la fiecare cerere de plată, pe durata 
de derulare a contractului rămasă după încheierea actului adiţional de revizuire a preţului, inclusiv pe parcursul 
unor eventuale prelungiri ale duratei contractului din motive care nu sunt determinate de culpa contractantului, 
dacă pentru perioadele de prelungire Contractantul nu a încasat contravaloarea revizuirii preţurilor cu titlu de 
daune-interese.
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(6) Pe facturile emise de Contractant se vor evidenţia preţul neactualizat şi actualizarea.
B. Revizuirea preţului contractului ca urmare a revizuirii activităţilor contractului
(1) Dacă în cazul revizurii activităţilor contractului se impune şi o revizuire de preţ unitar, aceasta se va 
realiza prin negocierea Părţilor, prin raportare la elemente ale ofertei pentru activităţi similare.
(2) Se realizează ori de câte ori este necesar, indiferent de valoarea modificării şi se aplică activităţilor care 
încep după data semnării actului adiţional care include revizuirile de preţ (nu se aplică retroactiv, inclusiv dacă 
revizuirea activităţilor a făcut obiectul unui act adiţional distinct, fără a fi revizuite şi preţurile unitare, 
revizuirea ulterioară a acestora nu va afecta activităţile desfăşurate sau aflate în desfăşurare înainte de 
semnarea actului adiţional de revizuire a preţurilor unitare).
C, Revizuirea preţului contractului ca urmare a schimbării contractantului
(1) La data preluării contractului, preţurile unitare ale activităţilor nu se vor modifica faţă de preţurile 
unitare din propunerea financiară a înlocuitorului decât în conformitate cu revizuirile preţurilor unitare 
existente în contract la data preluării acestuia, revizuiri care se pot referi exclusiv la creşterea inflaţiei în 
condiţiile clauzei 7.4.2.5.A.
(2) Dacă la data preluării contractului acesta conţine activităţi şi/sau rezultate care nu au făcut obiectul 
ofertei, preţurile unitare ale acestora vor fi stabilite de comun acord cu noul contractant, ulterior preluării 
contractului, în condiţiile prevăzute la clauza 7.4.2.5.B, potrivit fiecărei situaţii în parte.
7.5. Cesiunea
(1) în Contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest Contract, cu acordul 
prealabil scris al Achizitorului şi în condiţiile Legii nr. 98/2016.
(2) Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. în astfel de cazuri. Contractantul trebuie să furnizeze 
Achizitorului informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează drepturile.
(3) Cesiunea nu exonerează Contractantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin Contract.
(4) Orice drept sau obligaţie cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 
Achizitorului nu este executorie împotriva Achizitorului.
(5) în cazul în care drepturile şi obligaţiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de 
către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui 
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare. Contractantul trebuie să notifice Achizitorul într-un 
termen de cel mult 3 (trei) zile de la data naşterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 
(treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-şi exprima acordul/dezacordul cu privire 
la preluarea Contractului de către o nouă persoanăjuridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică 
a persoanei Contractantului.
7.6. Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal
(1) Contractantul consideră toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în vederea 
încheierii şi executării Contractului drept strict confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este necesar pentru 
executarea Contractului, nu publică şi/sau nu divulgă niciun element al Contractului fără acordul scris prealabil 
al Achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor şi 
informaţiilor care îi sunt puse la dispoziţie în scopul executării Contractului, decizia finală aparţine 
Achizitorului. Obligaţia de confidenţialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării 
contractului.
(2) Părţile au obligaţia de a administra datele cu caracter personal furnizate, în condiţii de siguranţă şi numai 
pentru scopul contractului.

8. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
8.1. Obligaţiile Achizitorului
8.1.1. Obligaţii privind asistenţa acordată Contractantului
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(1) Achizitorul pune la dispoziţia Contractantului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau documente pe 
care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.
(2) Achizitorul colaborează, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informaţiilor pe care 
acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
(3) Achizitorul, pe perioada de valabilitate a Contractului, are dreptul de a se implica activ, prin 
reprezentanţii săi, în vederea soluţionării oricăror eventuale situaţii care sunt în responsabilitatea sa şi de care 
depinde prestarea Serviciilor care fac obiectul Contractului.
8.1.2. Obligaţii privind recepţionarea Serviciilor
(1) Pe durata contractului, achizitorul se obligă să efectueze recepţia calitativă şi cantitativă a rezultatelor 
serviciilor care fac obiectul Contractului în conformitate cu prevederile cap. 4.1.3 din caietul de sarcini - 
Recepţia serviciilor prestate
8.1.3. Obligaţii privind plăţile
(1) Achizitorul se obligă să plătească Preţul Contractului către Contractant, eşalonat, pe baza fiecărui 
rezultat (documentaţie verificată) predat şi acceptat (recepţionat), pentru fiecare amplasament în parte.
(2) Plăţile prevăzute la clauza 8.1.3.(1) se realizează în baza facturilor emise de Contractant, în condiţiile 
Contractului, într-un termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora în forma lor completă şi corectă.
8.2. Obligaţiile Contractantului
8.2.1. Obligaţii esenţiale
(1) Obligaţiile esenţiale ale Contractantului sunt următoarele:
(a) Respectarea termenelor de predare a rezultatelor activităţilor prevăzute la clauza 9.1.
(b) Obligaţia de obţinere a acordului autorităţii contractante privind cesiunea, prevăzută 1a clauzele 7.5.(1) 
şi 7.5.(2), precum şi obligaţiei şi a termenului de notificare a autorităţii contractante prevăzută la clauza 7.5.(5).
(c) Obligaţia de obţinere a acordului autorităţii contractante privind înlocuirea Personalului prevăzută la 
clauza 8.2.5.(4).
(d) Respectarea termenului de notificare a autorităţii contractante prevăzut la clauza 8.2.6.(1) în legătură cu 
apariţia unui conflict de interese.
8.2.2. Obligaţii privind prestarea Serviciilor
(1) Contractantul prestează Serviciile şi îşi îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile stabilite prin Contract şi 
prin documentele acestuia, cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea tuturor prevederilor actelor 
normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile Contractului, inclusiv, dacă este cazul, a 
eventualelor acte normative şi reglementări tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii 
Contractului.
(2) Contractantul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, de 
asigurarea personalului calificat şi atestat în domeniile specificate în caietul de sarcini cap. 2, cu respectarea 
prevederilor legale şi contractuale, precum şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de realizarea 
investiţiei, astfel încât să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea obiectivelor Achizitorului.
(3) Contractantul este responsabil pentru orice necorelare, neconcordanţă, omisiune în verificarea 
documentaţiilor conform prevederilor prezentului Contract.
(4) Contractantul răspunde în condiţiile legii în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale.
(5) Contractantul se conformează dispoziţiilor emise de către Achizitor. în cazul în care Contractantul 
apreciază că dispoziţiile Achizitorului nu corespund scopului Contractului, acesta notifică Achizitorul în 
termen de 5 zile de la primirea dispoziţiilor, sub sancţiunea decăderii din termen.
(6) Contractantul trebuie să considere finalizate activităţile din Contract atunci când sunt îndeplinite 
cumulativ condiţiile specificate la clauza 1.(15) din Contract, privind Finalizarea/Ajungerea la termen.
(7) Contractantul respectă şi se supune tuturor prevederilor legale în vigoare în România şi se asigură că şi 
Personalul său implicat în Contract respectă şi se supun, de asemenea, aceloraşi prevederi legale. Contractantul 
despăgubeşte Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în Justiţie rezultate ca urmare a unor eventuale 
încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către Contractant, inclusiv de către Personalul său implicat în 
Contract.
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(8) Acceptul, avizul şi/sau aprobarea, date de către Achizitor, şi/sau plata efectuată de către Achizitor nu 
exonerează Contractantul de răspunderile pe care le are potrivit legii şi/sau Contractului.
8.2.3. Furnizarea de informaţii contractuale
(1) Părţile colaborează, atât cât este posibil, pentru furnizarea de informaţii pe care le pot solicita în mod 
rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.
(2) Persoana care asigură gestionarea contractului din partea Contractantului are obligaţia de a ţine evidenţa 
documentaţiilor verificate conform cap. 4.2 din caietul de sarcini - Gestionarea datelor de derulare a 
contractului.
8.2.4. Informare şi păstrarea documentelor
(1) Contractantul furnizează Achizitorului, respectiv oricărei persoane autorizate din partea acestuia, 
precum şi oricăror instituţii abilitate ale statului, respectiv oricăror persoane autorizate din partea acestora, 
orice informaţie în legătură cu Serviciile, dacă şi astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricând 
solicita.
(2) Contractantul organizează, în mod sistematic şi exact, arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile care 
fac obiectul Contractului, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe că timpul de lucru a fost în mod 
corect utilizat pentru executarea Serviciilor.
8.2.5. Personalul Contractantului care prestează Serviciile
(1) Contractantul adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu. Personalul, 
echipamentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin Contract.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. 
Contractantul are obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor stipulate în Contract prin acoperirea cu 
Personal atestat pe toată durata implementării Contractului. Contractantul trebuie să se asigure că, pentru toată 
perioada Contractului, Personalul atestat pe domenii şi alocat fiecărei activităţi îndeplineşte obligaţiile stabilite 
în sarcina acestora.
(3) în cazul în care un membru al Personalului trebuie înlocuit, persoana care o înlocuieşte trebuie să deţină 
atestare în acelaşi domeniu de verificare ca persoana înlocuită.
(4) Contractantul are obligaţia de a nu efectua schimbări ale Personalului stabilit fără aprobarea prealabilă 
scrisă a Achizitorului.
(5) Costurile suplimentare generate de înlocuirea Personalului incumbă Contractantului.
(6) Achizitorul transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal în termen de 5 zile lucrătoare, 
calculat de la primirea documentelor prevăzute la cap. 7 din caietul de sarcini. Aprobarea înlocuirii 
personalului/de personal produce efecte cu data emiterii acesteia de către Achizitor. în cazul respingerii 
Personalului propus, Achizitorul notifică, în scris, motivele respingerii şi termenul de prezentare a unei noi 
propuneri.
(7) Pe parcursul derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate. Achizitorul poate 
solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al Personalului nu îşi îndeplineşte sarcinile din Contract. în 
cazul în care Personalul nu este înlocuit imediat şi sarcinile/atribuţiile acestuia urmează să fie preluate după o 
anumită perioadă de timp de către noul expert. Achizitorul poate solicita Contractantului ca, într-un termen 5 
zile lucrătoare, să desemneze un expert temporar pentru prestarea Serviciilor, până la implicarea/numirea 
noului membru al Personalului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a expertului.
8.2.6. Conflictul de interese
(1) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite derularea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, 
ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate 
sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării 
Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 3 zile de la identificarea unei astfel de situaţii.
(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita 
măsuri suplimentare, dacă este necesar. Contractantul se asigură că Personalul său nu se află într-o situaţie 
care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 8.2.2, Contractantul
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înlocuieşte, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al Personalului său, care 
se regăseşte într-o astfel de situaţie (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o 
altă persoană, cu respectarea prevederilor clauzei 8.2.5(3).
(3) Contractantul trebuie să evite orice contract care ar putea să-i compromită independenţa sa ori pe cea a 
Personalului său. Dacă şi când Contractantul eşuează în a-şi menţine independenţa. Achizitorul, fără afectarea 
dreptului său de a obţine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, 
poate decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei 
formalităţi prealabile şi nici intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale.
(4) Contractantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice cu privire la 
evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri 
privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul Îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse 
în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 
servicii de achiziţie implicaţi în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/fumizorul de servicii 
de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de 
achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 (douăsprezece) luni de la data semnării 
Contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a Contractului.
8.2.7. Conduita Contractantului
(1) Contractantul/Personalul Contractantului acţionează întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de 
încredere pentru Achizitor, conform regulilor şi/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum 
şi cu discreţia necesară. Contractantul nu poate face declaraţii publice cu privire la serviciile prestate în cadrul 
Contractului şi nu poate participa la nicio activitate care poate fi în conflict cu obligaţiile sale contractuale, 
fără a avea acordul prealabil al Achizitorului.
(2) în cazul în care Contractantul se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, 
facilităţi, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau 
fapte în legătură cu Contractul sau cu alt contract încheiat cu Achizitorul, sau pentru a favoriza/defavoriza 
orice persoană în legătură cu Contract sau cu alt contract încheiat cu Achizitorul, Achizitorul poate decide 
încetarea Contractului prin reziliere.
(3) Plăţile aferente Contractului constituite către Contractant reprezintă singurul venit ori beneficiu care 
poate deriva din Contract şi, atât Contractantul, cât şi Personalul său salariat ori contractat nu poate accepta 
niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru 
executarea obligaţiilor din Contract.
(4) Contractantul nu are niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitare sau comision cu privire 
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului.
(5) Contractantul şi Personalul său respectă secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea Contractului.
(6) Executarea Contractului nu generează sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale; dacă apar, totuşi, 
astfel de cheltuieli Contractul poate înceta prin reziliere. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:
(a) comisioane care nu sunt menţionate în Contract sau care nu rezultă dintr-un document valabil încheiat 
referitor la Contract,
(b) comisioane care nu corespimd unor servicii executate şi legitime,
(c) comisioane plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
(d) comisioane plătite oricărei persoane care, potrivit tuturor apartenenţelor, este o persoană interpusă.
(7) Contractantul furnizează Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care 
este executat Contractul.
8.2.8. Obligaţii privind daune şi penalităţi
(1) Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul, împotriva oricăror:
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(a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile folosite pentru sau în legătură 
cu Serviciile prestate şi
(b) daune, despăgubiri, penalităţi, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări 
ale dreptului de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor Contractului.
(2) Pentru orice încălcare a obligaţiilor esenţiale prevăzute la clauza 8.2.1, fără a aduce atingere răspunderii 
efective sau potenţiale a Contractantului şi nici dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Contractantul 
se obligă să plătească Achizitorului, la solicitarea acestuia din urmă, penalităţi în valoare de 10% din valoarea 
Contractului.
(3) Fără a aduce atingere răspunderii efective sau potenţiale a Contractantului şi nici dreptului Achizitorului 
de a rezilia Contractul sau de a solicita daune-interese. Contractantul se obligă să plătească Achizitorului, la 
solicitarea acestuia din urmă, penalităţi în valoare de 0,025% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la valoarea 
activităţilor ale căror rezultate au fost predate cu întârziere. Penalităţile nu pot depăşi valoarea la care se aplică.
(4) Fără a aduce atingere celorlalte pevederi ale contractului, în cazul încetării anticipate a contractului din 
motive imputabile Contractantului, Contractantul se obligă să plătească Achizitorului, la solicitarea acestuia 
din urmă, penalităţi în valoare de 10% din valoarea fără TVA a Contractului.
8.2.9. Obligaţii privind asigurările şi securitatea muncii care trebuie respectate de către Contractant
(1) Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea 
de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa 
angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.
(2) Pe perioada îndeplinirii obligaţiilor conform Contractului, Contractantul are încheiate asigurări 
medicale, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau Personal contractat de acesta în baza Contractului. 
Achizitorul nu îşi asumă responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Contractantului ori 
ale Personalului, salariat sau contractat.
(3) înainte de începerea prestării Serviciilor, Contractantul trebuie să aibă încheiate, şi să menţină în 
vigoare, pe toată durata de derulare a Contractului, pe cheltuiala sa, în funcţie de situaţie, dar în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, astfel cum sunt aprobate de către Achizitor, o poliţă de asigurare de răspundere civilă 
profesională (cf. art. 31 din Legea nr. 10/1995), ca asigurare pentru riscul al unei eventuale neglijenţe 
profesionale cu privire la Servicii, pe perioada de prestare a Contractului.
(4) Contractantul ia măsuri de securitate privind Personalul său, salariat ori contractat, în funcţie de gradul 
de pericol fizic cu care este confruntat.
(5) Contractantul achiziţionează şi menţine în nume propriu şi pe cheltuiala proprie pentru întreaga durată 
a Contractului poliţele de asigurare necesare.
(6) în cazul în care Contractantul nu reuşeşte să furnizeze sau să menţină în vigoare asigurările de 
răspundere civilă profesională, aceasta este considerată o încălcare a obligaţiilor contractuale, iar Achizitorul 
are dreptul să suspende imediat atât activitatea Contractantului cât şi efectuarea eventualelor plăţi, până la 
îndeplinirea obligaţiilor de către acesta, dar nu mai mult de 15 zile, după care poate proceda la activarea clauzei 
de reziliere/denunţare unilaterală.
8.2.10. Drepturi de proprietate intelectuală
(1) Orice Rezultat elaborat şi/sau prelucrat de către Contractant în executarea Contractului devine 
proprietatea exclusivă a Achizitorului, pe măsură ce este produs şi transmis Achizitorului şi, respectiv, însuşit 
şi plătit de Achizitor Contractantului.
(2) Contractantul nu poate utiliza Rezultatele în scopuri care nu au legătură cu Contract.
(3) Contractantul nu pot publica articole referitoare la Serviciile Contractului, nu pot face referire la aceste 
Servicii în cursul prestării altor servicii pentru terţi şi nu pot divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, 
fără acordul scris prealabil al acestuia.
(4) Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 
dobândite în executarea Contractului sunt şi rămân proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le poate utiliza.
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publica, cesiona ori transfera aşa cum consideră de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu 
excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
(5) Nerespectarea, de către Contractant, a obligaţiilor menţionate la clauzele 8.2.10.(1) - 8.2.10.(3) dă 
dreptul Achizitorului de a aplica penalităţi în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a Contractului.
8.2.11. Obligaţii privind raportarea
(1) Contractantul are obligaţia de a elabora şi de a transmite Achizitorului, pe perioada de prestare a 
Serviciilor, Rezultatele specificate în Caietul de Sarcini precum şi orice alte Rezultate solicitate astfel cum 
este stabilit la clauza 9 - Derularea şi monitorizarea contractului. Rezultatele trebuie să fie elaborate cu 
respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, în conformitate cu regulamentele/standardele/prevederile legale 
aplicabile în vigoare precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale relevante pentru domeniul 
Contractului.

9. DERULAREA ŞI MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

9.1. Raportarea şi aprobarea Serviciilor prestate şi furnizate
(1) Contractantul prezintă Rezultatele, conform celor specificate în Caietul de Sarcini şi cu respectarea 
următoarelor termene:

Nr crt. Acţiuni

1. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare după ce autoritatea contractantă a emis o 
dispoziţie de începere pentru elaborarea unor documentaţii de proiectare, 
reprezentantul verificatorilor de proiecte va fi notificat în acest sens, cu indicarea 
amplasamentelor incluse în respectiva dispoziţie de începere.

2. în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de la pct. 1, reprezentatnul 
verificatorilor de proiecte va transmite autorităţii contractante lista verificatorilor de 
proiecte repartizaţi pe amplasamentele indicate în notificare.

3. Proiectantul transmite autorităţii contractante documentaţiile elaborate (părţi scrise, 
părţi desenate) în format electronic editabil

4. în termen de o zi lucrătoare de la primirea documentaţiei potrivit pct. 1), autoritatea 
o va transmite verificatorilor de proiecte .

5. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, verificatorii de proiecte 
vor transmite autorităţii contractante o notificare privind conformitatea documentaţiei 
sau, dacă este cazul, privind neconformităţile constatate.

6. în timp ce verificatorii de proiecte verifică documentaţia, autoritatea contractantă 
procedează la analizarea acesteia din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de 
calitate solicitate în cadrul contractului de proiectare. Analiza se va finaliza în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei în format electronic cu un proces- 
verbal de recepţie calitativă prin care documentaţia poate fi recepţionată fără 
obiecţiuni sau cu obiecţiuni sau poate fi respinsă.

7. în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea analizei documentaţiei, autoritatea 
contractantă va transmite contractantului, prin poşta electronică, procesul-verbal de 
recepţie calitativă a documentaţiei şi notificările verificatorilor de proiecte.

8.a)-l în cazul în care documentaţia este conformă, în termen de 2 zile lucrătoare de la 
primirea documentelor prevăzute la pct. 7, proiectantul va transmite autorităţii 
contractante documentaţia în format letric.

8.a)-2 Autoritatea contractantă va recepţiona cantitativ documentaţiile în termen de 2 zile 
lucrătoare de la primirea acestora şi va invita reprezentantul verificatorilor de 
proiecte să preia documentaţiile scrise (pentru semnare, ştampilare şi întocmirea
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Nr crt. Acţiuni
referatelor de verificare). Termenul de ridicare a documentaţiei în format letric este 
de 2 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei transmise de autoritatea contractantă 
Verificatorii de proiecte vor preda cu adresă de înaintare documentaţiile semnate, 
ştampilate şi însoţite de referatele de verificare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare 
zile de la preluarea acestora de la autoritatea contractantă.
Orice preluare de documentaţii se realizează în baza unor procese-verbale de predare- 
primire semnate de reprezentanţii nominalizaţi ai celor două părţi.

8.b) In cazul in care documentaţia nu este conformă, în termen de 2 zile lucrătoare de 
la primirea documentelor prevăzute la pct. 7, proiectantul va transmite autorităţii 
eontractante documentaţia revizuită, cu reluarea acţiunilor de la pct. 3 la pct.7.

(2) Contractantul are obligaţia să elaboreze, pe perioada de prestare a Serviciilor, toate Rezultatele solicitate 
conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini.
(3) Recepţia de către Achizitor a Rezultatelor, realizate şi furnizate de către Contractant, este acordată astfel 
cum este stabilit în cap. 4.1.3 din caietul de sarcini şi certifică faptul că acestea sunt conforme cu termenii 
Contractului.

10. PLĂŢI CONTRACTUALE
10.1. Facturare şi plăţi în cadrul Contractului
(1) Plata contravalorii Serviciilor prestate, se efectuează prin virament bancar de la Capitol bugetar: 
74.02.05.01 Articol bugetar: 70.01.30 Alte active fixe, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma 
la care este îndreptăţit conform prevederilor contractuale, direct în contul de trezorerie indicat pe factură.
(2) Facturile furnizate trebuie emise şi completate în conformitate eu legislaţia română în vigoare.
(3) Plăţile se efectuează eşalonat pentru fiecare rezultat obţinut, cu respectarea prevederilor clauzelor 
prevăzute la 8.1.3. - Obligaţii privind plăţile din Contract.
(4) Transmiterea spre decontare a facturilor întocmite necorespunzător, respectiv cu date eronate, determină 
refuzul la plată de către Achizitor şi suspendarea termenului de plată, în cazul în care Achizitorul sesizează 
Contractantul în acest sens şi retumează facturile, în original. Contractantului, în interiorul termenului de plată. 
Un nou temen de plată va curge de la prezentarea de către Contractant a facturilor retransmise cu date corecte, 
potrivit prevederilor legale şi Contractului.
10.2. Moneda utilizată în cadrul Contractului
(1) Moneda Contractului moneda naţională a României - leul
10.3. Garanţie pentru plăţi în avans şi bună execuţie
(1) Achizitorul nu acordă avans.
(2) Garanţia de bună execuţie este solicitată, constituită, executată astfel:

(a) Garanţia de bună execuţie reprezintă 5% din valoarea fură TVA a contractului şi este în valoare de 
16.500,01 lei.
(b) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului printr- 
un instrument de garantare emis de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care trebuie să fie valabilă pe 
toată durata contractului.
(c) In cazul în care pe parcursul executării Contractului se suplimentează valoarea acestuia. Contractantul 
are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a Contactului.
(3) Restituirea garanţiei de bună execuţie se realizează în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului verificat pentru fiecare amplasament, 
dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea 
contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză.
10.4. Plăti către terti
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(1) Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi ale 
Contractantului către terţi, în condiţiile menţionate la clauzele stabilite la 7.5. - Cesiunea din Contract.
10.5. întârzieri în efectuarea plăţilor
(1) în situaţia în care Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia privind plata facturilor în termenele prevăzute 
la clauzele stabilite la 8.1.3 - Obligaţii privind plăţile din Contract, se pot aplica penalităţi de 0,025% pe zi de 
întârziere din valoarea fără TVA, fără a depăşi valoarea facturilor neplătite.

11. SOLUŢIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENŢE ŞI A LITIGIILOR
(1) Achizitorul şi Contractantul depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe şi negociere amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se pot ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea Contractului.
(2) Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi Părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau 
în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra 
aspectului în dispută precum şi cu privire la a soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
(3) Pe perioada soluţionării divergenţelor. Contractantul este obligat să-şi continue prestarea Serviciilor 
astfel cum sunt stabilite prin Contract.
11.1.2. Concilierea
(1) Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergenţele, evaluările precum şi orice alte diferende 
privind executarea prezentului Contract sunt tranşate pe cale amiabilă, prin conciliere directă.
(2) întâlnirile de conciliere au loc la sediul Achizitorului, pe baza unui program stabilit de comun acord 
între Părţi. Discuţiile se consemnează în procese-verbale de conciliere semnate de reprezentanţii ambelor Părţi.
11.1.3. înştiinţarea de nemulţumire
în situaţia în care concilierea nu duce la soluţionarea conflictului şi punerea în acord a Părţilor în termen de 
30 de zile de la prima întâlnire de conciliere. Partea nemulţumită notifică celeilalte Părţi intenţia sa de a acţiona 
în instanţă.
11.1.4. Litigii
O dispută care face obiectul unei înştiinţări de nemulţumire poate fi dedusă spre soluţionare instanţelor de 
drept comun a căror competenţă teritorială se stabileşte prin raportare la sediul Achizitorului.

12. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

12.1. Suspendarea Contractului
(1) Ordinul de suspendare a Contractului, respectiv de suspendare a Serviciilor, poate fi emis numai de 
către Achizitor.
(2) Ordinul de suspendare se emite în următoarele situaţii, fără însă a se limita la acestea:
(a) procedura de acordare sau cea de executare a Contractului este viciată de erori esenţiale, nereguli sau 
de fraudă;
(b) de comun acord, dacă oricare dintre Părţi, din motive care nu îi sunt imputabile, se află în imposibilitatea 
temporară de a-şi îndeplini obligaţiile stabilite prin Contract pe o durată ce nu depăşeşte, de regulă, 4 luni; 
partea aflată în imposibilitate temporară de executare
(3) Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primeşte o notificare oficiată sau la o dată 
ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru.
(4) Achizitorul notifică cât mai curând posibil, contractantului pentru a relua activităţile suspendate sau 
informează Contractantul cu privire la încetarea contractului. Contractantul nu are dreptul să pretindă 
despăgubiri în cazul suspendării contractului.
(5) în cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Servicii este viciată de 
erori esenţiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul suspendă executarea Contractului. în cazul în care asemenea 
erori esenţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului, Achizitorul poate, suplimentar suspendării
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Contractului, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional 
cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.
(6) In cazul suspendări i/sistării temporare a prestării Serviciilor, durata de prestare a Serviciilor şi durata 
Contractului se prelungesc cu perioada suspendării Contractului, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional 
în acest scop.
12.2. încetarea Contractului
(1) Contractul poate înceta ca urmare a:
(a) acordului de voinţă al Părţilor;
(b) denunţării unilaterale de către Achizitor;
(c) rezilierii;
(d) imposibilitatea fortuită de executare.
(e) alte cauze prevăzute de lege
(2) Partea care intenţionează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părţi această intenţie 
preciun şi motivele invocate pentru reziliere, cu cel puţin 10 zile înainte ca încetarea contractului să producă 
efecte.
(3) Indiferent de motivele încetare a Contractului, Contractantul trebuie să ofere toată asistenţa necesară, 
inclusiv informaţii, documente şi fişiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să 
transfere serviciile, fără a întrerupe activităţi sau fără a avea vreun efect negativ asupra calităţii sau continuităţii 
serviciilor.
(4) Prevederile Contractului privind încetarea acestuia se completează, de drept, cu prevederile în materie 
ale Codului Civil în vigoare.
12.2.1. Denunţarea unilaterală a contractului de către Achizitor
(1) Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obţine repararea eventualului prejudiciu care i-a fost 
cauzat, îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, cu efecte depline, printr-un preaviz transmis 
Contractantului cu cel puţin 10 zile înainte ca încetarea contractului să producă efecte, în următoarele situaţii:
(a) drepturile şi obligaţiile Contractantului, rezultate din Contract, ar urma să fie preluate, ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, 
divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care nu asigurp Personal atestat în 
domeniile necesare îndeplinirii Contractului;
(b) existenţa uneia sau a ambelor situaţii prevăzute la art. 223, alin. (1), lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016.
(c) Contractantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, 
administrare/supraveghere judiciară sau se află sub controlul unei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 
privind plata datoriilor, şi-a suspendat/încetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare, care rezultă 
dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările stabilite la nivel naţional, cu excepţia 
cazului în care Contractantul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă prezintă 
Achizitorului informaţii şi/sau documente care probează capacitatea Contractantului de a executa 
corespunzător Contractul;
(d) Contractantul, personalul său, se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate 
fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
(e) Contractantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă;
(f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul Contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin Act 
Adiţional la Contract;
(g) Contractantul a încălcat obligaţiile în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 
legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul de activitate aplicabil Serviciilor care fac obiectul 
Contractului;
(h) ^ la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situaţia de a fi fost condamnat, prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, fie persoana, care este membru al organului de administrare.
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de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia, se afla în situaţia de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
(i) constituirea unui grup infracţional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
(ii) inffacţiuni de corupţie, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, astfel cum este prevăzut prin art. 10- 
13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
Ofertantul/Contractantul, ea operator economie, a fost condamnat.
(iii) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181- 
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
(iv) acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost 
condamnat,
(v) spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin 
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau prin dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
(vi) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 
a statului în care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
(vii) fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 
al Comunităţii Europene din 27 noiembrie 1995;
(viii) are loc o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă pentru domeniul 
Contractului şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, ca urmare a 
acestui fapt. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului;
(ix) în cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;
(x) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care îl împiedică pe Contractant să execute Contractul;
(xi) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care 
se prestează Serviciile care fac obiectul Contractului.
12.2.2. Rezilierea contractului de către Achizitor
(1) Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obţine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat, îşi 
rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi 
prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale, în oricare dintre 
situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea. Contractantul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă 
reprezentând daune sau alte prejudicii:
(a) Contractantul, din vina sa, a predat cu întârziere peste 25% din documentaţiile care au fost transmise 
spre verifieare, oricând pe durata contractului;
(b) Contractantul nu a respectat obligaţiile esenţiale astfel cum sunt acestea prevăzute în contract la clauzele 
8.2.1.(l).(b)-8.2.1.(l).(f);
(c) atribuţiile Personalului indicat în ofertă au fost îndeplinite de către persoane fără aceeaşi atestare în 
domeniu respectiv, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare;
(d) Contractantul se află în imposibilitatea îndeplinirii contractului, indiferent de cauze;
(e) Contractantul nu se eonformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către 
Achizitor, prin care i se solicită executarea sau neexecutarea obligaţiilor din Contract, care afectează în mod 
grav executarea în mod corespunzător şi la termen a obligaţiilor contractuale ale Contractantului;

Pagina 19

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere



MUNICIPIUL HUCURLţn
Contract de achiziţie publică de servicii

coNSii iiir i ( )C^i^ Servicii de Servicii de verificare tehnică a proiectelor pentru obiectivul de 
lifc/ I investiţii „Sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului I"

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
O ’f I'rii

Ubecfli de rnUkt. {MoMeiit #
Proiecţia Mcdiiiliii

(f) Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile/notificările emise de către Achizitor 
în condiţiile Contractului;
(g) Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
(h) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al autorităţii contractante în legătură 
cu care se prestează serviciile care fac obiectul contractului;
(i) Non-performanţă, respectiv dacă în urma realizării evaluărilor pe durata contractului a modului în care 
sunt îndepliniţi indicatorii de performanţă prevăzuţi la cap 5.3.1 a caietului de sarcini, calificativul general 
obţinut la evaluările parţiale, efectuate pentru activităţile desfăşurate de Contractant în baza a două dispoziţii 
de începere emise succesiv de Achizitor, este Nesatisfăcător;
(j) Contractantul eşuează în a furniza/menţine/prelungi/reîntregi/completa garanţiile ori asigurările 
solicitate sau persoana care furnizează garanţia ori asigurarea nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile 
la care s-a angajat prin Contract;
(k) Penalităţile calculate potrivit clauzei 8.2.8.(3) depăşesc valoarea la care se aplică.
(2) Ca efect al rezilierii. Contractantul este răspunzător pentru daunele suportate de către Achizitor, ca 
urmare a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura 
de atribuire printr-un alt contract necesar pentru furnizarea sau continuarea Serviciilor, Achizitorul poate 
pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii.
12.2.3. Rezilierea contractului de către Contractant
(l) Fără a îi fi afectat dreptul de a solicita daune-interese. Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în 
care:

(a) Achizitorul a comis erori esenţiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului 
sau pe durata punerii în aplicare a Contractului, acestea fiind constatate printr-o hotărâre definitivă a unei 
instanşe judecătoreşti;
(b) Achizitorul, în mod repetat, pe o durată de cel puţin trei luni consecutive, nu îşi îndeplineşte sau îşi 
îndeplineşte cu întârziere obligaţiile care îi revin.
(c) Penalităţile calculate potrivit clauzei 10.5 depăşesc valoarea facturilor neplătite.
12.2.4. încetarea Contractului ca urmare a Forţei majore
Dacă Forţa majoră şi consecinţele acesteia durează pentru o perioadă mai mare 6 luni, fiecare Parte poate 
renunţa la executarea Contractului pe mai departe. în acest caz, nici una dintre Părţi nu are dreptul de a cere 
despăgubiri de la cealaltă Parte, dar acestea au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile care le incumbă în 
temeiul Legii şi al Contractului până la data respectivă.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 
asumate prin Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
(2) Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.
(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, în termen 
de 3 zile. Dovada forţei majore este certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
(4) Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte Părţi încetarea cauzei 
acesteia în termen de 3 zile de la încetare.
13.2. Limba Contractului
Limba prezentului Contract şi a tuturor comunicărilor scrise este limba oficială a Statului Român, respectiv 
limba română.
13.3. Legea aplicabilă
Legea aplicabilă Contractului, este legea română. Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.
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Contract de achiziţie publică de servicii
I coNSi'i'iul Servicii de Servicii de verificare tehnică a proiectelor pentru obiectivul de

I investiţii,, Sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului 1"
oCv_ 1 Wl\ J. CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

O Mrcrtfa de tUUti RAlkt. SiMhrfaMt |i
l’nUccIiu Mediului

Contractantul, cunoscând prevederile ait. 1.203 din Codul civil privind clauzele neuzuale^ declară în mod 
expres că a citit şi a acceptat toate clauzele Contractului, înţelegând pe deplin conţinutul şi efectele juridice 
ale acestora.
Prezentul Contract reprezintă voinţa liberă a Părţilor şi se semnează de către acestea astfel cum au fost agreate 
clauzele Contractului şi întinderea obligaţiilor asumate, orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind 
lipsite de valoare juridică.

ACHIZITOR CONTRACTANT,

DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, SALUBRIZARE şi 
PRO I ECŢIA MEDIUl.ULSt^îSfClţRJ 

DIRECTOR GE»^MÎx%<§>^
L,.Bogda

•jl ■'7h:

DIRECŢIA MĂff AGEMENT ECONOMIC 
ilier superior,

Ofelia Cşmre^BRUTARU

DIRECŢIA PROGRAM^E ŞI INVESTIŢU 
Director General Adjunct,

Cătălin LIXANDRU

SERVICIUL. 
AVIZARE ACTE şi ARH! 

Şef Serviciu, 
Nicolae GUS

SERVICIUL MANAGEMENT 
ACHIZIŢII PUBLICE 

Şef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC

-oS,
DUPSPM SECTOR 1 
VIZATI/AT CEPlP.P. 

2d1I NR.2

CONSULTANŢA PENTRU 
INFRASTRUCTURI TERESTRE 

CONSIT SA
ADMINISTRATOR,

MariuşîDan BOROCAN
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