Contract de servicii
nr.______________data_______________
1. Preambul
Între
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în Bucureşti, Bdul. Libertăţii, nr.12,
sector
5,
telefon/fax
021.316.37.04,
cod
fiscal
16335444,
cont
trezorerie
RO68TREZ70023740120XXXXX deschis la ATCPMB, reprezentat de doamna Rovana PLUMB,
având funcţia de MINISTRU, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi
…………………………., cu sediul în …………, str…………… nr………, telefon/fax …………,
număr de înmatriculare ONRC……………..,cod fiscal
……………., cont trezorerie
…………………….. reprezentată prin domnul …………….. funcţia de ………….., 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 şi toate Anexele sale.
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, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de
zile.
g. act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de servicii.
h. conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie
profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde
prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură
cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi
acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului.
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.
4. Obiectul contractului

4.1 Prestatorul se obligă să prestezee servicii de………………………………, în perioada/perioadele
convenite 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 către achizitor, este de
............. lei, la care se adaugă …………. lei, reprezentând TVA.
6. Durata contractului
6.1 Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnării de către ambele părţi, până la
…………….
7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
– propunerea financiară (anexa nr.1)
– propunerea tehnică (anexa nr.2)
– caietul de sarcini(anexa nr.3)
- garantia de buna executie(anexa nr.4)
8. Obligaţiile prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea tehnică - anexa nr.2 şi caietul de sarcini, anexa nr.3 la prezentul contract.
8.2 Prestatorul se obligă să transmită factura fiscală în care sunt cuprinse serviciile efectiv prestate în
conformitate cu prevederile prezentului contract.
8.3 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică - anexa nr.2
şi caietul de sarcini, anexa nr. 3 la prezentul contract.
8.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele de
prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.5 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea
prealabilă a Achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile
sale faţă de Achizitor conform prezentului contract.
8.6 Codul de conduită
1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va
abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a
Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale
contractuale în raport cu acesta.
2. În cazul în care Prestatorul se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei
persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa
îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract
încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul
sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a
aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza contractului.
3. Plăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă
forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract.
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9. Obligaţiile achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit clauzelor
contractuale.
9.2 Achizitorul se obligă să plătescă preţul către Prestator în condiţiile prevăzute la art.11.1 din
prezentul contract.
9.3 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 îndeplinirii contractului.
9.4 Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente
pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi
returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.
9.5 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, printr-un proces-verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă.
10. Modalităţi de plată
10.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator, prin ordin de plată, din Trezoreria
Municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data primirii facturii la sediul autorităţii
contractante.Plata se face în baza procesului–verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, aprobat de
reprezentanţii de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
10.2 Facturile vor fi emise de către Prestator după data întocmirii procesului – verbal de recepţie.
11. Raportări
11.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile convenite la standardele şi performanţele prezentate în
oferta tehnică – anexa nr.2 la prezentul contract.
11.2 Pe baza prestării serviciilor şi acceptării acestora de către achizitor, întocmirea şi semnarea
procesului verbal de recepţie de către reprezentanţii direcţiei de specialitate reprezintă o condiţie
esenţială a efectuării plăţilor către prestator.
12. Recepţie şi verificări
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică (anexa nr. 2 la prezentul contract) şi din caietul de sarcini
(anexa nr. 3 la prezentul contract).
12.2. În scopul recepţionării serviciilor, achizitorul va înfiinţa o comisie cu expertiză în domeniul
serviciului prestat. Comisia de recepţie va verifica îndeplinirea cerinţelor din propunerea tehnică şi din
Caietul de sarcini şi va întocmi un proces verbal în termen de max. 5 zile de la predarea documentelor
care va specifica admiterea sau respingerea recepţionării serviciului.
12.3. În cazul constatării unor deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă prestatorului care are
obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de max. 30 zile de la data luării la cunoştinţă
a procesului verbal, dar fără a depăşi termenul limită al finalizării contractului.
12.4. Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva
remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
13. Plăţi şi penalităţi de întârziere
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu execută obligaţiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor care au fost predate cu întârziere, dar nu
mai mult decât valoarea sumei datorate.
13.2 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o suma echivalenta cu
0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea sumei
datorate.
13.3 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului
contract.
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14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
10% din valoarea contractului fara TVA, adică …, în maxim 14 zile de la semnarea contractului de
ambele părţi.
14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii 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.
14.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
15. Rezilierea contractului
15.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
15.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 15 zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub
condiţia notificării Prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.
16. Forţa majoră
16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 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.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 săptămână,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
16.5 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după
data semnării contractului de servicii de către părţi.
16.6 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi
în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de
servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora
dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru
neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor
sale este rezultatul forţei majore.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 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.
17.2 Dacă, după 5 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
de către instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
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19.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă şi în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
19.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20. 1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
21. Dispoziţii finale
21.1. Contractul împreună cu anexele sale cuprinde .... pagini din care: .... pagini contractul de
servicii, ...pagini propunerea financiară (anexa nr.1), ..... pagini propunerea tehnică (anexa nr. 2) şi
........ pagini caietul de sarcini (anexa nr.3).
21.2 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, două pentru Achizitor şi unul pentru
Prestator.

Achizitor
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
MINISTRU

Prestator

Rovana PLUMB
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Avizat:

Director General
Direcţia Generală Juridică

Speranţa MUNTEANU, Director General Adjunct
Direcţia Generală Economică şi Financiară

Georgeta TERCIU, Director
Direcţia Comunicare

Carmen ŢINTĂ, Director General
Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ

Sebastian TĂNASE, Şef serviciu
Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ
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