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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 servicii, între
Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare in Ingineria Electrică – INCDIE ICPE - CA, cu
sediul Splaiul Unirii, nr.313, Bucureşti sector 3, Telefon +(4021) 346 72 31, fax +(4021) 346 82 99,
număr de înmatriculare J40/3800/2001, CUI RO13827850,cont BCR SMB,
IBAN:
RO52RNCB00769474690001, reprezentată prin Wilhelm Kappel, Director General, şi ec. Livia Stan,
Director Economic in calitate de, pe de o parte
şi
….............................................……...........................................denumire operator economic
adresa
sediu..............................……….......................................................................
telefon/fax
................................................................................................................... numar de înmatriculare
....................................................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca)
............................................. reprezentat prin ................................................................... (denumirea
conducatorului) funcţia...............................................
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului şi care face imposibila executarea
si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat Forţa majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care părţile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu exceptia 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 reprezinta zile calendaristice dacă nu se specifica în
mod diferit.
Clauze obligatorii
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4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute serviciile de organizare conferinte in perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plateasca pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform
graficului de plati, este de ...................... lei, la care se adauga ……… TVA.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ……………………. zile, incepand de la data de …….
( se inscrie perioada şi data)
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....
( se inscrie data la care inceteaza contractul)
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de bună execuţie, la data de.......
(se precizeaza data la care intra în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
• Caietul de sarcini
• Propunerea tehnica
• Propunerea financiara
• Graficul de execuţie şi plati
• Garantia de buna executie
• Alte documente, acte aditionale daca va fi cazul
9. obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performantele prezentate în
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnica.
10. obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plateasca pretul catre prestator în termen de 30 de zile de la emiterea
facturii de catre acesta.
10.3- Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
11.1 - în cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalităţi, o suma
echivalenta cu 0,04% / zi de întârziere din pretul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 - în cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plati, ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0,04 % / zi de
întârziere din plata neefectuata.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, da dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata
de daune-interese.
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11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensatie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca această anulare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despagubire pentru prestator. În acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzăoare pentru partea din contract îndeplinită
pâna la data denunţării unilaterale a contractului.
11.5- Întârzierea predării documentaţiei la data solicitată, atrage în sarcina prestatorului, plata unei
penalitaţi egale 0,1 % din suma prevăzută pentru derularea contractului pentru fiecare zi de întârziere.
11.6 - Achizitorul poate rezilia unilateral contractul din vina prestatorului, în principal, pentru:
o Neîncadrarea prestării serviciilor contractate în termenul prevăzut.

o Neremedierea deficienţelor constate în executarea obligaţiilor contractuale ale prestatorului în
termenul prevăzut.
11.7 -În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele
prevazute la pct. 11.6, prestatorul plăteşte o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%,
din pretul contractului pentru perioada de derulare a contractului, prin scrisoare de garanţie bancară sau
un instrument de garantare emis de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale.
Daca partile convin, ca garantia de buna executie sa se constitue prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la dispozitia autoritatii
contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala de ……. lei,
care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, reprezinta 0,5% din pretul
contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea
contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din
contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de
catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului,
cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea
contractantului.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 de zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
13. Alte resposabilitati 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, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi
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pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Alte responsabilitati 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 consideră necesare îindeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
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, recepţia serviciilor se face pe bază de
proces verbal de recepţie a serviciilor (anexa nr.1).
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.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului. Ordinul de începere a contractului se va da în termen de
cel mult 3 zile de la data 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 adăuga la preţul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a
fi terminată în perioada stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
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 neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
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 părţilor, prin act adiţional.
16.4 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
intarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
16.5. Cantităţilele de servicii vor fi prestate conform contractului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexa la contract.
17.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.
18. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
18.1 - Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional
la prezentul contract.
18.2 - Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.
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18.3- În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract,
partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor
contractuale.
18.4 - Dacă partea în culpă, în termen de 5 zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea
lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.
19. Amendamente
19.1 - părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.
20. Subcontractanţi
20.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - Lista subcontractanţilor se constituie în anexe la contract.
20.3 - (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
indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
21. Cesiunea

21.1. - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând î
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţ
asumate prin contract.
22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.
22.3 – Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercita
obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data
aparitiei acestei situaţii.
22.4 - Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage după sine răspunderea civilă
contractuală a părţii aflate în această situaţie.
22.5 - Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.
22.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, oricare
dintre părţi are dreptul să notifice celeilate părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi sa poată pretinde penalităţi şi daune interese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neînţelegerile
care se pot ivi intre ele în legătură cu derularea contractului
23.2 - Dacă părţile contractante nu reuşesc sa rezolve neînţelegerile pe cale amiabila, se pot adresa
instanţei de judecată.
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24. Limba care guverneaza contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25. Comunicari
25.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat în momentul transmiterii cat şi în momentul
primirii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
( se precizeaza data semnarii de catre părţi)

Prestator
.............................
(semnatura autorizata)
LS

Achizitor
..............................
(semnatura autorizata)
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