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Contract  de servicii 

nr.___________data_______________ 

 

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare,  s-a încheiat prezentul contract de prestare de 

servicii, 

între  

A.N. "APELE  ROMANE" – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT , cu sediul in  

Rm. Vâlcea str. Remus Bellu nr. 6, telefon 0250.739.840, fax 0250.738.255 cod de identificare 

fiscala R 18264803, cont IBAN RO04 TREZ 6715 0471 6X00 6615 deschis la Trezoreria mun. 

Rm. Vâlcea, reprezentată legal prin DIRECTOR GENERAL - Vasile PINTILIE şi DIRECTOR – 

ing. Daniel BAVITA, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi 

 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, cu sediul în Bucureşti 

Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, în calitate de Autoritate Contractantă, tel :021 335  35 65, 

fax: 021 311 60 678 , cod fiscal 16335444, reprezentat legal de doamna Rovana PLUMB în funcţia 

de ministru   

 

şi  

   ______________  cu sediul în ___________, strada _____________ , nr____, telefon _________, 

nr. de înmatriculare ___________, cod unic de înregistrare RO ___________, cont ___________ 

deschis la Trezoreria ___________, reprezentată prin Director ___________, în calitate de 

prestator, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

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

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de “achizitor”, şi un prestator de servicii, în calitate de 

“prestator";  

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c) preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea 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 forta majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 

g) zi - zi calendaristica; an - 365 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.  Obiectul şi preţul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să realizeze auditul financiar al operaţiunilor financiare efectuate 

pentru implementarea proiectului “. Regularizare pârâu Casin pe sectorul Târgu Secuiesc-

Valea Seaca, judetul Covasna”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi 

Documentaţia de atribuire. Prestatorul se obligă să verifice toate cheltuielile efectuate de Beneficiar 

pentru implementarea proiectului mai-sus menţionat, să elaboreze şi să predea Beneficiarului 

Rapoartele de audit anual privind constatările factuale şi Raportul final de audit (în câte 3 

exemplare), pentru toate cererile de rambursare transmise de Beneficiar către Organismul de 

Implementare P.O.S. Mediu şi Autoritatea de Management şi să furnizeze certificatul de audit care 

să certifice faptul că înregistrările contabile sunt corecte, credibile şi justificate prin documente 

adecvate. 

4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform ofertei prezentate, este de _________________lei, la care se adaugă T.V.A. 

____________lei, în conformitate cu valorile menţionate în oferta financiară prezentată, care se 

constituie Anexă la contract. 

 

5. Durata contractului 

5.1. Durata prezentului contract de servicii este de la data semnării acestuia de către toate părţile 

contractante, pana la 30.09.2015. 

 

6. Aplicabilitate  

6.1. Contractul de servicii intră în vigoare dupa constituirea si depunearea în original de catre 

furnizor a garanţiei de bună execuţie. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  01.10.2015  

 

7. Documentele contractului 

7.1 - Documentele prezentului contract sunt: 

a) acte adiţionale, dacă există; 

b) oferta tehnicǎ şi propunerea financiarǎ; 

c) caietul de sarcini. 

7.2. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele legale. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului  

8.1. Conform prevederilor art. 215 din O.U.G nr.34/2006 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, 

contractul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste 

informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute la reglementările legale 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în 

care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit 

legii. 

 

9. Drepturi de proprietate intelectuală   

9.1 -  Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
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a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legatură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

9.2. Studiile elaborate devin proprietatea achizitorului din momentul achitării integrale. 

 

10. Obligaţiile principale ale prestatorului 

10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu toate cerinţele din 

propunerea sa tehnică. 

(2)  Prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau 

altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in 

care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil 

din contract.   

10.2. Prestatorul se obligă să verifice cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru implementarea 

proiectului mai-sus menţionat, să elaboreze şi să predea Beneficiarului Rapoartele de audit anual 

privind constatările factuale şi Raportul final de audit (în câte 3 exemplare) pentru toate cererile 

de rambursare transmise de Beneficiar către Organismul de Implementare P.O.S. Mediu şi 

Autoritatea de Management în termen de 45 zile de la încheierea anului supus auditării şi să 

furnizeze certificatul de audit care să certifice faptul că înregistrările contabile sunt corecte, 

credibile şi justificate prin documente adecvate.  

10.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 

propunerea tehnică. Termenul de prestare de ______zile calendaristice (prevăzut în oferta tehnică), 

aşa cum este descris  la alin. 10.2., este ferm şi nu poate fi prelungit prin act adiţional. 

10.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu durata 

stabilită în Documentaţia de Atribuire. Totodată este răspunzator atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 

durata contractului. 

10.5. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

11. Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 13 din prezentul contract, serviciile prestate 

în termenul convenit.  

11.2. Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit, după efectuarea 

recepţiei conform prezentului contract, în termen de 30 zile de la data primirii facturii, în funcţie de 

alocaţiile bugetare. 

11.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului, precum şi pentru supravegherea prestării serviciilor. 
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Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bunǎ execuţie a contractului 

 

12.1. Cuantumul garanţiei de bunǎ execuţie a contractului în procent de 5% (din valoarea facturatǎ 

fǎrǎ T.V.A.). Modul de constituire: oricare din formele de la art. 90 din HG 925/2006, respectiv: 

reţineri succesive din valoarea facturilor emise de prestator într-un cont deschis la o bancă agreată 

de ambele părţi şi pus la dispoziţia autorităţii contractante. Termenul de constituire a garantiei de 

buna executie este de 10 zile de la semnarea contractului, iar suma iniţială care se depune (in cazul 

retinerilor succesive), nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului ( ...... lei), sau  

printr-un instrument de garantare emis, în conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate 

de asigurari, care se prezintă in original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzuta în documentația 

de atribuire care se constituie anexa la contract. Restituirea garanţiei de bunǎ execuţie se face în 

termen de 14 zile de la data finalizării contractului. Aceasta se va constitui in favoarea 

Administraţiei Naţionale Apele Române, prin Administraţia Bazinală de Apa Olt. Garanția trebuie 

sa fie irevocabila; Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă daca plata garanției se va executa 

necondiționat sau condiționat. 

12.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a facut 

dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bunǎ execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacǎ prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bunǎ execuţie achizitorul are obligaţia de a 

notifica acest lucru prestatorului, precizând totodatǎ obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.4. Modul de restituire a garanției de buna execuție se va realiza in conformitate cu art.92 alin.2 

din HG 925/2006, cu modificarile si competarile ulerioare. 

 

13. Recepţie şi verificări 

13.1. 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. Verificarile vor fi 

efecuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica 

in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 

13.2. Receptia serviciilor prestate se va face pe baza documentelor elaborate (Rapoartele de audit).  

13.3. Prestatorul se obligă să predea achizitorului documentaţiile care fac obiectul prezentului 

contract (Rapoartele de audit), în câte 3 (câte) exemplare. 

13.4. Raportul de audit devine proprietatea achizitorului din momentul achitării integrale.   

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 

la încheierea contractului. Începerea prestǎrii serviciilor se va face în cel mult 3 zile de la data 

comenzii primite de la Beneficiar. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor 

stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 

14.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul, din motive neinputabile acestuia, 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. 

15. Modalităţi de plată 
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15.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 zile de la primirea 

facturii, in functie de alocatiile bugetare, care se va emite după predarea către Beneficiar a 

Raportului de audit anual. 

 

16. Actualizarea preţului contractului 

16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

16.2 – Preţul contractului rămâne ferm în lei pe toata perioada de derulare a acestuia. 

 

17. Amendamente  

17.1. Părţile 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. 

 

18.  Penalităţi, daune-interese  

18.1. În cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, achizitorul va avea dreptul de a solicita penalităţi în cuantum de de 0,02% 

din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

18.2. În cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea perioadei prevazute la clauza 

15.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca majorari o suma echivalenta cu o cota procentuala de 

0,02% din valoarea plǎţii neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere a platii neefectuate, pânǎ la 

îndeplinirea efectivǎ a obligaţiilor. 

 

 

19. Rezilierea contractului 

19.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii dacă prestatorul 

nu elaborează şi nu predă Rapoartele de audit în ______ zile calendaristice (conform 

termenului prevăzut în oferta tehnică) de la comanda beneficiarului. 

19.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii dacă prestatorul 

nu elaborează Rapoartele de audit în conformitate cu legislatia in vigoare 

19.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de 

zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrara interesului public. 

19.4. În cazul prevazut la clauza 19.3., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. 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. 

20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentǎ sǎ soluţioneze 

litigiul este instanţa din circumscriptia achizitorului.  

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1. Limba care guvernează  contractul este limba română. 
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22. Comunicări 

22.1. (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. 

22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin  fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezentul contract în 3 (trei) exemplare 

originale, două exemplare pentru achizitor şi unul pentru prestator, toate exemplare fiind egal 

autentice.         

 

 

ACHIZITOR,                                                                             

 

PRESTATOR, 

 

AVIZAT                                                          

UAC - MMSC 

 

A.N. “APELE ROMÂNE”                                                 

Dir Gen Vasile PINTILIE                                             

 

 

 

ABA OLT  

 

Director,  

Ing. Daniel BAVITA 

 

 

 

Director Economic, Lenuta 

DOBRINESCU 

 

 

 

Manager Proiect, 

Ion Baloi 

 

 

Comp. Juridic si Contencios 

 

 

Birou Achiziții 

Ing. Sima Daniela 

 

 

                                      

 

Director, 

 

 

 

 

 

MINISTRU 

Rovana PLUMB 

 

 

 

Secretar General 

Marius NICA 

 

 

Secretar General Adjunct  

Dragoş Ionuţ BĂNESCU 

 

 

 

DIAPSI 

Director  

Carmen ŢINTĂ 

 

 

 

Gheorghe TULUC 
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Anexa 1 la contractul nr. ......... din .................. 

 

 

 

 

„ REGULARIZARE PÂRÂU CAŞIN PE SECTORUL TÂRGU SECUIESC-VALEA SEACA, 

JUDEŢUL COVASNA” 
 

 

Denumire servicii 

prestate 

Valoare 

Exclusiv T.V.A. T.V.A. Inclusiv T.V.A. 

LEI EURO LEI EURO LEI EURO 

Întocmire Raport de 

audit anual privind 

constatările factuale 

      

Întocmire Raport de 

audit final privind 

constatările factuale 

      

Total servicii de auditare 

financiară 

      

 

 

Curs EURO anunţat de B.N.R. la data de .................................. : 

 

 

 


