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Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a întreprinderilor 
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi 
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premisă pentru competitivitate 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

28.02.2011 
 
 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII 
“ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM , cu sediul in Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod 
postal 061692, tel: 021.313.17.29, fax: 021.315.78.22, www.inpm.ro, e-mail: office@inpm.ro,  in calitate 
de Beneficiar al proiectului “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, 
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni!, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie de furnizare de SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ (Cod CPV 79211000-
6) organizata prin procedura de achiziţie directă conform Instructiunii nr. 26 a Autoritatii de 
Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  
 
Obiectul contractului de achizitie consta prestarea de servicii contabile de către un expert contabil  in 
cadrul proiectului finanţat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/55075.  
 
Documentația de atribuire si informatii suplimentare pot fi solicitate la sediul Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” – INCDPM din  bd. Ghencea nr. 
35A, sectorul 6, cod postal 061692, tel: 021.313.17.29, fax: 021.315.78.22, persoana de contact 
Cristian Marcel Sterian, responsabil financiar, telefon 021.313.76.12 sau prin fax: 021.315.78.22. 
 
Termenul limită de primire a ofertelor este 04.03.2011,ora 10:00.  
 
Ofertele se pot trimite pe adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii 
“Alexandru Darabont” – INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 – 
Secretariat, prin fax: 021.315.78.22 sau la adresele de e-mail: sterian@ps.ro şi 
abadea@protectiamuncii.ro cu menţiunea “Servicii contabile Proiect POSDRU 55075”. 
 
Criteriul de atribuire al contractului va fi pretul cel mai scazut.  
 
Vă mulțumim și va dorim succes! 
 

INCDPM “Alexandru Darabont” 
 

DIRECTOR GENERAL  
 

dr. ing. Ionel Iorga 

http://www.inpm.ro/
mailto:office@inpm.ro
mailto:sterian@ps.ro
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                                                                                         APROBAT 

 
                                                                                                             DIRECTOR GENERAL, 

 
                                                                                                            Dr. ing. Ionel IORGA 

 
 
 
 

FIŞA DE DATE   
PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII DE CONTABILITATE 

 

Achizitor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA 
MUNCII “ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM 
 

Proiect:  “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” 

ID Proiect 
Posdru 
  

 

55075 

 Calitatea 
achizitorului 
în cadrul 
proiectului:  

 

Beneficiar 

 
 1. INFORMAŢII GENERALE  
1.1. Achizitor :  
 

Denumire: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru 
Darabont” -  INCDPM Bucureşti 

Adresa: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692 

Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, 
responsabil financiar 

Telefon: 021.313.76.12 

Email: office@inpm.ro  Fax: 021.315.78.22 

 
 

mailto:office@inpm.ro
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1.2.  a. Termen limită de depunere a ofertelor: 04.03.2011, ora 10:00 
b. Adresa unde se primesc ofertele:  
se pot trimite pe adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru 
Darabont” – INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 – Secretariat, prin fax: 
021.315.78.22 sau la adresele de e-mail: sterian@ps.ro şi abadea@protectiamuncii.ro cu menţiunea “Servicii 
expertiză contabilă Proiect POSDRU 55075”. 
 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  
 
2.1. Descriere  
 

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: prestarea de servicii contabile de către un expert contabil  in 
cadrul proiectului finanţat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/55075  

2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: Serviciile ce vor fi achiziţionate sunt 
servicii de expertiză contabilă, cod CPV 79211000-6,  pentru implementarea proiectului, pentru 
rambursările intermediare şi finală, pentru proiectul  “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru 
competitivitate” ID 55075. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European ”, proiect cofinantat din 
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Investeste în oameni!  
Serviciile de contabilitate vor fi contractate pe toată durata de implementare a proiectului si vor consta in 
eliberarea de catre expertul contabil a unei atestari în conformitate cu standardul profesional nr. 22 
Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – Ghid de aplicare – 
emis de CECCAR, editia a 3-a, revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor 
efectuate si va semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala.  

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

a. lucrări b. produse c. servicii 

Execuţie  
Proiectare şi execuţie  
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor  

Cumparare  
Leasing  
Inchiriere  
Cumparare în rate  

Categoria serviciului  
2A X  
2B  

Principala locaţie a lucrării:  
 

Principala locaţie a lucrării:  
 

Principala locaţie a lucrării:  
Bucureşti 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie  
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.07.2013  

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE  
 

Preţul cel mai scăzut  X 
 

mailto:sterian@ps.ro
mailto:abadea@protectiamuncii.ro
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Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic  
 

 
 
4. PREZENTAREA OFERTEI  
 
Expertul contabil poate fi orice persoana fizică sau juridică înscrisă în Registrul experţilor contabili active întocmit 
de CECCAR înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru active al CECCAR pe anul 2011. 
 

Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar)  
 

Oferta va cuprinde:  
1. Oferta tehnica care va cuprinde descrierea tehnică a 
serviciilor, astfel încât achizitorul să poată determina 
conformitatea cu obiectul achiziţiei şi cerinţele minime obligatorii  
2. Oferta financiară care va fi exprimată în lei şi va specifica 
separat valoarea TVA. Valoarea maxima estimata a 
contractului este de 54.000 lei fara TVA.  
3. Documente de calificare pe care trebuie să le prezinte 
expertul contabil sunt :  
- Carnet de membru al CECCAR vizat cu menţiunea « Activ » 
pentru anul 2011 – copie conform cu originalul  
- Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la 
care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original  
- Declaraţie pe propria raspundere a Expertului contabil din care 
să rezulte că nu a fost sanctionat în ultimii 3 ani de către 
Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR  
- Curriculum vitae din care sa reiasa experienta ca Expert 
Contabil de minim 5 ani – semnat si datat original  
 
In cazul in care mai multe oferte sunt egale ca şi preţ, 
criteriile de departajare se vor aplica în urmatoarea ordine: 
1. va fi declarat câştigator ofertantul care are o mai mare 
experienţă în auditarea de proiecte finantate din fonduri 
europene. 
2. dupa aplicarea primului criteriu, urmeaza a fi declarat 
câştigator ofertantul cu cea mai mare vechime în CECCAR; 
 
Termenul de plata pentru servicii va fi in maxim 15 zile de la data 
recepţiei serviciilor prestate. Recepţia se va realiza în baza unui 
raport de activitate. 
 
Ofertele se primesc pe adresa Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” – 
INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 
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poştal 061692 – Secretariat, prin fax: 021.315.78.22 sau la 
adresele de e-mail: sterian@ps.ro şi abadea@protectiamuncii.ro 
cu menţiunea “Servicii expertiză contabilă Proiect POSDRU 
55075”. 
 
 

Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei  

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de 
04.03.2011, ora 09:00  

Informaţii referitoare la termenele 
pentru livrarea bunurilor/prestarea 
serviciilor  
 

Prestarea serviciilor se va face dupa semnarea contractului la 
solicitarea achizitorului  
 

Clauzele contractuale obligatorii, 
inclusiv condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie  
 

Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului  
 

 
 

 
 

CAIETUL DE SARCINI 
 
Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciilor expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6, pentru 
implementarea proiectului, pentru rambursările intermediare şi finală, pentru proiectul  “Securitatea şi sănătatea în 
muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European ”, proiect 
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 Investeste în oameni!  
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice şi funcţionale şi 
cele contractuale, vor fi considerate necorespunzatoare. Caracteristicile tehnice şi funcţionale de faţă 
sunt minimale şi obligatorii:  
Caracteristicile tehnice si functionale, minimale si obligatorii sunt:  
 
1. Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica distincta a Proiectului utilizand conturi analitice 
distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu 
dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre expertul contabil in conditiile 
legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului.  

Lista indicativă a documentelor și operatiunilor pe care expertul contabil trebuie sa le verifice și sa le efectueze 
include:  
- Înregistrări contabile (în format electronic) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, 
subcapitole ale acestuia şi fișele de cont pentru toate conturile, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile 
relevante;  

mailto:sterian@ps.ro
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- Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de 
îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire etc;  
- Dovada primirii bunurilor de la furnizori precum documente de recepţie;  
- Dovada finalizării lucrărilor precum rapoarte, facturi şi chitanţe;  
- Dovada plăţii datoriilor precum înştiinţări/ordine de plată, extrase bancare;  
- Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor acoperite, consumul vehiculelor 
folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere;  
- Documentele privind salariile şi contribuțiile la salarii precum şi contractele aferente , statul de salarii, fişele de 
pontaj.  
 
2. Documentele originale in baza carora se inregistreaza in contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate in 
cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea “Solicitat rambursare FSE-POSDRU ID 55075” in vederea evitarii 
dublei finantari.  
 
3. Expertul contabil va elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare 
a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – ghid de aplicare, emis de CECCAR editia a III-a 
revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si va semna documentele suport 
care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala.  
 
4. Beneficiarul are obligatia transmiterii tuturor datelor si informatiilor la solicitarea de catre (AMPOSDRU sau OI 
responsabil) in vederea efectuarii reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile si cele ale AMPOSDRU 
pentru operatiunile gestionate in cadrul Proiectului cofinantat din Fondul Social European prin programul 
POSDRU.  
 
5. Expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit 
de CECCAR inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul 2011  
6. Expertul contabil trebuie să aibă experienţă profesională relevantă în domeniul financiar-contabil de minim 5 
ani.  
 
7. Expertul contabil va presta serviciile la sediul INCDPM, se va încadra în programul de lucru impus de 
responsabilul finaciar, iar la sfîrşitul programului de lucru va preda toate documentele responsabilului financiar.  
 
8. Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu 
regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate pana la 31.12.2021 cu posibilitatea 
prelungirii acestui termen pana la inchiderea oficiala a POSDRU.  
 
Rezultate ce se doresc atinse de către expertul contabil  
Rezultatul 1  
Expertul contabil obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare prin revizuirea 
contractului de finanţare şi a anexelor lui şi alte informaţii relevante, precum şi prin interogarea Beneficiarului. 
Expertul contabil se asigură că obţine o copie a originalului contractului de finanţare (semnat de Beneficiar şi de 

Autoritatea de Management/Organism Intermediar) şi a anexelor sale pentru a cunoaște toate prevederile sale. 
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Expertul contabil acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale Contractului de Finanţare şi 
Anexei 1 a contractului de finanţare, care conţine descrierea acţiunii. Dacă expertul contabil consideră că termenii 
şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. Procedurile vor fi 
analizate şi integrate într-un document consolidat în vederea aplicării acestora, în conformitate cu standardul 22. 

Expertul contabil se va asigura ca şi-a însuşit toate prevederile din Ghidul Solicitantului și Manualul Beneficiarului.  
Rezultatul 2  
Expertul contabil va verifica documentele primare şi centralizatoare de la beneficiar;  
Rezultatul 3  
Expertul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale și poartă 
răspunderea asupra tuturor lucrărilor realizate.  
Rezultatul 4  
Expertul contabil expertizeaza înregistrările contabile necesare închiderii exerciţiului financiar.  
Rezultatul 5  
Expertul contabil va aduce la cunoștință echpei de management, în timp util, dacă există cheltuieli care nu 
îndeplinesc condițiile de eligibilitate, conform Ghidului Solicitantului și Manualului Beneficiarului. 
 
Plata serviciilor prestate 
Termenul de plata pentru servicii va fi in maxim 15 zile de la data recepţiei serviciilor prestate. Recepţia se va 
realiza în baza unui raport de activitate. 
 
 

 
 

Avizat:  Negoiţă Simona, manager de proiect ______________ 
 
Întocmit,   
 
Badea Aurelia, consilier juridic _________________________ 
                

   Sterian Cristian Marcel, responsabil financiar _____________ 
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Contract  de servicii 
nr.________data ____________ 

Preambul 
 
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între 
 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Al. Darabont” Bucureşti, denumit în 
continuare INCDPM, cu sediul în Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, telefon/fax 021.313.17.29,  fax. 
021.315.78.22, reorganizat prin H.G.  nr. 1.772/2004, cod fiscal RO1558391, Cod IBAN 
RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1, reprezentat prin domnul dr. ing. Ionel Iorga , având 
funcţia de director general, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
…………………………………   denumire  operatorul economic    adresă sediu ________________ Nr____ 
telefon/fax ...................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal __________  cont 
(trezorerie, banca) : Trezoreria ........................................................ reprezentat prin ________________   
(denumirea conducătorului) funcţia: administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract   
b. achizitor şi  prestator  - părtile 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 fac obiect al contractului;  
e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 

              f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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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 in mod 
diferit. 
 
 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să execute serviciile de expertiză contabilă pentru proiectul POSDRU “Securitatea şi 
sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de 
plăti, este de ___________. lei, sau după caz …-….. euro, la care se adaugă _______ lei  TVA.- total ________ 
lei 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract: începând de la data semnării lui, dar fără să depăşească termenul de 
implementare al proiectului, respectiv 31.07.2013. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data 31.07.2013. 
                                                                                      
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe la data semnării _________________ 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: Toate documentele ofertei şi ale documentatiei de atribuire. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract.  
9.2 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
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10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de maxim 15 zile de la data recepţiei 
serviciilor prestate.  
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din preţul contractului. 0,06 % din valoarea contractului, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata 
neefectuată.  0,06 % din valoarea neachitată, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului nu se solicită. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în 
masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor convenite. Totodată, este răspunzător atât 
de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.  
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a 
cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
15. Recepţie şi verificări  
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15.1 - 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.  
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de 
a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. Recepţia se face 
la terminarea serviciilor. 
 
 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor din momentul semnării contractului. 
 (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 adauga la preţul  contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului 
de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare şi vor semna un act adiţional.  

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia 
de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de 
prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm pe toată durata contractului, nefiind permisă ajustarea acestuia.  
 
18. Amendamente  
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
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19.2 - (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 in anexe la contract. 
19.3 - (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. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - 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. 
21.4 - 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. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze,  prin 
instanţele judecatoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
24. Comunicări 
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24.1 - (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. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parţile au înteles să încheie azi __________  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.     
                                        ( se precizează data semnării de către părţi) 
 
 
                    Achizitor        Prestator 
     
 
           .............................                                  .............................. 
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