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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CADRUL PROIECTULUI   

nr. ............... din .......................... 

 

 

1. Părțile contractante 

ASOCIAȚIA C4C – COMMUNICATION FOR COMMUNITY, cu sediul în sat Bolovani, comuna 

Cornățelu, str. Ion Bolovăneanu, nr. 159, județul Dâmbovița, cod de înregistrare fiscală 13964415, nr. 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 64/PJ/2001, cont RO84BRDE410SV92748564100, deschis la BRD - 

GSG, Sucursala Calea Victoriei, reprezentată legal de domnul Dan Ungureanu – Președinte executiv, în 

calitate de BENEFICIAR, pe de o parte  

 

și 

 

............................ cu sediul în ......................., cod unic de înregistrare.......................număr de ordine în 

Registrul Comerțului .............................., reprezentată legal de ..........................., Administrator, în calitate 

de PRESTATOR,  

 

au convenit să încheie acest contract de servicii pentru Servicii medicale – control și tratament 

stomatologic contract finanțat în cadrul proiectului „KETANES – Masuri integrate pentru persoanele 

defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani”, POCU/138/4/1/114630.  

 

2. Definiţii  

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

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. beneficiar şi prestator- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 

e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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. 

g. proiectul/ proiectului - proiectul „KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din 

comunitatea marginalizata Razvani”, POCU/138/4/1/114630. 

 

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 în 

mod diferit. 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii medicale – control și tratament stomatologic confirmat prin 

Anexa 1, Propunerea tehnică. 
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4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor plătibil prestatorului este 

de ............................., preț confirmat prin Anexa 2, Propunerea financiară. 

4.3 Plata serviciilor se face după cum urmează: 

- avans 30% în termen de 90 zile de la data semnării contractului. Plata avansului se va realiza prin 

intermediului mecanismului de finanțare – Cerere de plată. 

-  la recepția serviciilor prestate pentru fiecare serie, în termen de 60 zile de la data emiteri facturii. 

Din fiecare factură emisă se va deduce procentul de 30% reprezentând contravaloarea avansului. 

 

5. Durata contractului 

5.1. Durata prezentului contract este de la data semnării până la 11.03.2021. 

 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului sunt: 

Anexa 1. Propunerea tehnică 

Anexa 2. Propunerea financiară 

 

7. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenită 

şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în Anexele 1 

și 2. 

7.3. Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul  împotriva oricăror 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. 

7.4. Întreruperea finanțării sau întârzierea rambursărilor de către finanțator nu dă dreptul la penalități sau 

daune interese. 

7.5. Prestatorul este parte independentă, conform declarației privind evitarea conflictului de interese 

documente parte a ofertei inaintate în data ............................. și toate persoanele angajate pentru prestarea 

serviciilor sunt angajați ai Prestatorului și nu ai Beneficiarului. Părţile contractante se obligă să întreprindă 

toate diligenţele necesare pentru a identifica si evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită 

de legislaţia comunitara si naţională în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu 

orice situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, potenţiala, actuala sau consumată. 

7.6. Prestatorul va respecta toate legile, ordinele, ordonantele, instructiunile, statutele codurile și 

reglementările aplicabile emise de toate organismele de stat, locale și guvernamentale de altă natură și de 

autoritățile de reglementare/organismele intermediare, aplicabile pentru contractul de finanțare, în 

îndeplinirea obligațiilor sale în baza acestui contract. 

7.7. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și 

orice alte asemenea, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. 

7.8. Prestatorul recunoaște drepturile de proprietate intelectuală pentru toate produsele și serviciile 

rezultate în urma executării acestui contract, în favoarea Beneficiarului. 

7.9. Prestatorul convine că informațiile de mai jos sunt confidențiale: 

a) aspectele prevăzute în acest contract; 

b) orice informații ale Beneficiarului care nu sunt făcute publice; 

c) orice informatii ale Beneficiarului care sunt indicate ca fiind confidențiale sau proprietatea 

Beneficiarului; 

d) toate informațiile privind activitatea Beneficiarului care nu sunt destinate a fi aduse la cunostință 

publicului. Prestatorul poate împărtăși aceste informații cu angajații/subcontractorii/persoanele implicate 

în realizarea obiectului prezentului contract, dar îi va aduce la cunoștință că informațiile sunt confidențiale 

și nu au voie să divulge terților aceste informații. Prestatorul va parcurge toate etapele necesare pentru 
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păstrarea confidențialității acestor informații, încă 1 (unu) an de la finalizarea/expirarea sau rezilierea 

prezentului contract. 

7.10 Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termen de 90 zile de la expirarea 

perioadei stabilite la clauza 4.3 Contractantul poate solicita plata de penalități în cuantum de  0,01% pe zi 

de întârziere din suma a cărei plată a fost întârziată. Cuantumul penalităților va fi limitat la valoarea sumei 

facturate. 

 

8. Obligaţiile principale ale Beneficiarului 

8.1. Beneficiarul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 

8.2. Beneficiarul se obligă să plătească, cu celeritate, preţul aferent serviciilor prestate în termen de 90 de 

zile de la recepționarea parțială și/sau finală a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.  

8.3. Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 90 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.  

8.4. În maxim 3 zile de la data la care Beneficiarul îşi onorează obligaţiile de plată restante, furnizorul va 

relua prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 

8.5. Dacă Contractantul nu prestează Serviciile în condițiile și termenele astfel cum au fost stabilite prin 

Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în cuantum 

de  0,01% pe zi de întârziere din valoarea Serviciilor prestate cu întârziere sau neprestate. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 

dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a 

pretinde plata de daune-interese. 

9.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

10. Modificarea contractului 

10. 1 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau 

completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a 

afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 

98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 23, alin 

(9) precum și art. 164 și 165). 

(b) Modificările nesubstanțiale respectiv: 

a. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți, 

b. revizuirea Prețului Contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de vedere economic, așa 

cum este precizat la clauza 16 Ajustarea prețurilor, 

c. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare şi băncilor prin 

care se efectuează plățile, 

d. schimbări la nivelul Legii, regulamente CE, reglementări, standarde comunicate prin intermediul 

Caietului de sarcini,  

e. solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții 

în legătură cu Serviciile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de 

avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus față de cele solicitate prin legislația în 

vigoare la data depunerii Ofertei, 

f. drepturile și obligațiile 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 
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reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege. sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute 

fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

10.3 Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 10.1 și 10.2, nu trebuie să afecteze, în 

nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 

10.4 Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea 

de modificare a Contractului. 

 

11. Încetarea contractului 

(1) Contractul încetează de drept: 

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul scris al ambelor părţi. 

(2) În situația în care oricare dintre părți încalcă o prevedere din acest contract, cealaltă parte poate rezilia 

acest contract în baza unei notificări prealabile scrise de 30 (treizeci) zile în care se specifică neîndeplinirea 

obligațiilor. Daca încălcarea prevederilor se remediază înainte de încheierea celor 30 de zile, notificarea 

de reziliere devine nulă. 

(3) În conformitate cu Art. 223 din Legea 98/2016, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun 

privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii 

absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul 

are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în 

una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 

12.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile contractului. 

12.2. 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 pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

 

13. Alte responsabilităţi ale Beneficiarului 

13.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

14. Recepţie şi verificări  

14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile contractului și anexelor care fac parte integrantă. 

14.2. Verificările vor fi efectuate de către beneficiar prin Managerul de proiect și/sau experții din echipa 

de implementare în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  

14.3. Părțile vor semna procese verbal de recepție parțială/finală a serviciilor în forma agreată de beneficiar.  

14.4. Prestatorul va preda arhiva digitală realizată în cadrul realizării contractului (fotografii, elemente 

foto-video, etc). 

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
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15.1. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită conform programului stabilit de beneficiar, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

15.2. În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate în oferta 

tehnico-financiară. 

16.2. Preturile serviciilor prestate în cadrul contractului vor fi cele mentionate în oferta financiara si nu pot fi 

modificate. In cazul aparitiei unor împrejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care, 

în mod obiectiv nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului, ajustarea sau modificarea pretului 

contractului, pentru restul ramas de prestat va fi facuta in urmatoarele situatia in care au avut loc modificari 

legislative,  modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile centrale sau locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite la bugetul 

central consolidat sau bugetele locale, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora 

s-a fundamentat pretul contractului. În aceasta situatie partile pot conveni ajustarea corespunzatoare a pretului 

contractului, functie de elementul care o determina, oricând pe perioada de derulare a contractului. 

 

17. Subcontractanţi 

17.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 

subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu beneficiarul. 

17.2. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care îndeplineşte contractul. 

 

18. Forţa majoră 

18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3. 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. 

18.4. 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. 

18.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

18.6. 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 părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune 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 legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către 

instanţele judecătoreşti din România.  

 

20. Legea aplicabilă contractului 

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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21. Dispoziții finale 

21.1. Acest contract contine întregul acord între părți, care înlocuiește orice contracte și acorduri 

anterioare, modificarea prezentului contract realizându-se numai prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 

21.2. Părțile convin ca toate dispozițiile, termenii și condițiile stabilite în prezentul contract au fost 

acceptate de către părți și nicio prezumție sau repunere în situația anterioară nu va fi înțeleasă ca favorizând 

sau defavorizând cealaltă parte doar ca o consecință a faptului că una din părți a susținut sau inițiat o 

anumită prevedere contractuală.  

21.3. Părțile convin că toate clauzele prezentului contract nu sunt și nu pot fi considerate “neuzuale”, în 

conformitate cu art. 1203 din Codul Civil Român. 

Părţile au înţeles să încheie astazi, ...............................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

 

Beneficiar,                        

ASOCIAȚIA C4C – COMMUNICATION FOR COMMUNITY 

prin Dan Ungureanu 

Președinte executiv                   

 

 

 

Prestator, 

………………………………………….. 

Prin …………………………. 

Administrator 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Corneliu Vișoianu 

Manager Proiec 

 

 

 

 


