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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII NR. 7 
nr. 39 data 04.02.2021 

LA ACORDUL-CADRU NR. 589 DIN 24.10.2019 
 
1. Părţile contractului subsecvent 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a acordului cadru de prestare de 
servicii nr. 589 din 24.10.2019, s-a încheiat prezentul contract subsecvent, între 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

Adresa: B-dul Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti, România; 

Telefon: 021.316.25.98, fax: 021.408.50.35;  

Cod fiscal: 4193222; 

Conturi trezorerie: 
RO96TREZ23A610303580801X 
RO15TREZ23A610303580802X  
RO31TREZ23A610303580803X 
RO87TREZ23D610303580802X, deschise la Trezoreria Municipiului Bucureşti, Sucursala 
Sector 6; 
Reprezentat prin Liviu BUTE, 
funcţia Împuternicit Inspector General 
în calitate de achizitor, pe de o  parte, 
 
și 
  

SC MARCTEL S.I.T. SRL 

__________ 
în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 
scris între Achizitor, pe de o parte, şi Prestator, pe de altă parte. Contractul, în sensul celor 
de mai sus, cuprinde prezentul contract şi toate anexele specificate la art. 8; 
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 obiectul 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) recepţia  – reprezintă manifestarea de voinţă a Achizitorului prin care se atestă (în 
conformitate cu datele şi informaţiile accesibile la momentul acestei recepţii) îndeplinirea de 
către Prestator a tuturor obligaţiilor de mentenanță.  
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h) penalităţi – suma prestabilită contractual (ca sumă globală sau procentuală, sau o sumă 
determinată prin calcul) ca penalitate, pentru neexecutarea parţială sau totală, executarea cu 
întârziere sau executarea necorespunzătoare a contractului, în termenele stabilite în 
contract, sau suma pe care trebuie să o plătească oricare dintre Părţi către cealaltă Parte 
pentru orice încălcare specifică a contractului; penalităţile nu reprezintă despăgubiri şi prin 
urmare se cumulează cu valoarea despăgubirilor, aşa cum sunt acestea definite mai jos; 
i) despăgubiri – suma care nu este stabilită dinainte în contract şi care este acordată de 
instanţa de judecată sau care este stabilită de către părţi ca despăgubire care să fie plătită 
părţii vătămate de către partea care a încălcat contractul şi care să acopere pierderea 
suferită de partea vătămată ca urmare a neexecutării contractului de partea în culpă; 
j) rezilierea contractului – încetarea contractului, conform prevederilor prezentului contract, 
după caz;  
k) durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între 
părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi 
până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv  
perioada de garanţie. 
l) durata de execuţie – intervalul de timp în care prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin propunerea tehnică și prevăzute în caietul de sarcini. Curge de la data semnării 
contractului de către ultima parte până la recepția cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate. 
m) recepţia finală – reprezintă manifestarea de voinţă a Achizitorului prin care se atestă (în 
conformitate cu datele şi informaţiile accesibile la momentul acestei recepţii), la expirarea 
perioadei de garanţie, îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligaţiilor contractuale, 
precum şi remedierea tuturor viciilor şi defectelor; 
n) SISDCS – Sistemul de Supraveghere la Dunăre în județul Caraș Severin; 
o) defecţiune – o stare tehnică sau condiţie de funcţionare nesatisfăcătoare a 

componentelor sistemului SISDCS, care se abate de la proiectarea sau funcţionarea lor 
originală stabilită de producător; 
p) garanţie tehnică – angajamentul luat de Prestator  faţă de Achizitor privind asigurarea 
stării de funcționare a echipamentelor ca urmare a prestării serviciilor integrate de 
mentenanţă; 
q) inspecţie de verificare şi recepţie a serviciilor – acţiunea de verificare de către 

Achizitor a modului de prestare a serviciilor de către Prestator; 
m) program normal de lucru al achizitorului – intervalul orar cuprins între ora 08:00 şi 

16:00, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale; 
r) responsabil de contract (RC) – reprezentant al achizitorului; 
s) reprezentant local al achizitorului (RLA) – STPF Caraș Severin din Oravița; 
t) mentenanţă preventivă – Activităţi care au ca scop întreținerea echipamentelor, 

detectarea și diagnoza defecţiunilor existente sau potenţiale, remedierea prin înlocuire cu 
piese de schimb disponibile, precum şi evitarea daunelor ce s-ar produce în echipamente în 
urma acumulării de sare sau nisip; 
u) mentenanţă corectivă - Activităţi care au ca scop repararea componentelor SRU și 

repunerea în funcțiune a echipamentelor defecte în locațiile SISDCS; 
v) LRU – Line Replaceble Unit – componente ce pot fi înlocuite / reparate în locațiile 

SISDCS. 
w) SRU – Service Replaceble Unit – componente ce nu pot fi înlocuite / reparate în locațiile 

SISDCS. 
 
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”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
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4. Obiectul principal al contractului   
Obiectul principal al contractului este reprezentat de prestarea de servicii de mentenanţă 
preventivă, astfel cum se specifică în propunerea tehnică şi financiară, părţi integrante ale 
prezentului contract, pentru senzorii radar de tip EL/M 2105 din cadrul SISDCS, conform 
Anexei nr. 1 – Centralizator de prețuri mentenanță preventivă. 
 

5. Preţul contractului 
5.1 Valoarea convenită pentru îndeplinirea contractului, plătibilă Prestatorului de către 
Achizitor, este de 75.011 lei,  la care se adaugă TVA în valoare de 14.252,09 lei. 
5.2  Tarifele unitare (în lei) vor fi în conformitate cu centralizatoarele de preţuri, anexe ale 
acordului-cadru. Tarifele unitare sunt ferme şi nu vor face obiectul niciunei revizuiri pe 
întreaga perioadă de derulare a contractului. 
 

6. Efectuarea plăţilor 
6.1 Plata pentru preţul convenit pentru îndeplinirea contractului și plata TVA se va efectua în 
lei, în conformitate cu legislația în vigoare la data efectuării plaţii, în contul de trezorerie 
notificat Achizitorului de către Prestator: 
CONT LEI: RO33TREZ7005069XXX003063 deschis la ATCP Mun. București. 
Distribuţia pe surse de finanţare este după cum urmează:   
- Fondul pentru Securitate Internă - componenta pentru frontiere şi vize – 56.258,25 lei, 
reprezentând 75 % din preţul contractului fără TVA; 
- Contribuţia naţională – 33.004,84 lei, reprezentând: 
           - Cofinanţare - 25 % din preţul contractului fără TVA (18.752,75 lei)  
           - TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului (14.252,09 lei). 
6.2 Plata contravalorii serviciilor şi produselor livrate asociate serviciilor se va efectua în 
termen de maxim 45 de zile de la recepţia operațiunilor / serviciilor prestate, pe baza 
următoarelor documente justificative: 
a) factura fiscală în original; 
b) certificatul de garanţie tehnică, în original; 
c) procesul-verbal de recepție a operațiunilor de mentenanță preventivă, în original; 
6.3 Facturile se emit pe numele Achizitorului, în 2 exemplare: 1 exemplar pentru Achizitor şi 
1 exemplar pentru Prestator. Facturile vor fi emise cu respectarea prevederilor legislaţiei 
fiscale în vigoare la data emiterii, cu menţionarea denumirii şi a datelor de identificare ale 
părţilor semnatare ale contractului. Acestea vor fi aprobate de Achizitor cu menţiunea „Bun 
de plată pentru suma de ...........”. 
6.4 Plata nu va fi efectuată dacă nu sunt îndeplinite, în totalitate, una sau mai multe cerinţe 
din prezentul contract şi anexele acestuia. 
6.5 Termenul de la art. 6.2 nu va curge atâta timp cât Achizitorul va transmite Prestatorului o 
notificare scrisă conform căreia nu se poate da curs solicitării de plată pentru că suma nu 
este datorată, nu au fost furnizate documentele justificative relevante sau dacă factura nu 
întruneşte elementele minimale prevăzute de legislaţia română în vigoare. 
6.6 Prestatorul va furniza clarificări, modificări sau informaţii suplimentare, în termen de 
maxim 10 zile de la momentul la care i-au fost solicitate. 
6.7 Solicitările de plată vor fi adresate către Achizitor: 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
Adresa: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, București, România 
Telefon 021.316.25.98, fax 021.408.50.36. 
 

7. Durata contractului 
7.1 Prezentul contract subsecvent la acordul cadru nr. 589 din 24.10.2019 intră în vigoare la 
data semnării acestuia de către ultima parte şi este valabil până la data expirării garanţiei 
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tehnice. 
7.2 Durata de execuție a contractului subsecvent este de 6 luni de la data semnării de către 
ultima parte. 
7.3 Prezentul contract încetează să producă efecte după îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce 
revin părţilor pe durata contractului.  
 

8. Documentele contractului subsecvent 

8.1 Documentele contractului subsecvent sunt: 
a) acordul – cadru de prestare de servicii nr. 589 din 24.10.2019. 
b) actele adiţionale de modificare/completare ale contractului; 
c) caietul de sarcini, precum şi toate anexele la caietul de sarcini; 
d) clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc 

aspectele tehnice şi financiare conform Anexei nr. 3 – Opis clarificări; 
e) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 
f) garanţia de bună execuţie; 
g) planul de mentenanță preventivă; 
h) anexa nr. 1 – Centralizator de prețuri mentenanță preventivă 
i)  anexa nr. 2 – Grafic de activități și plată 

8.2 Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de 
ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea de prioritate 
menţionată la art. 8.1 din contract.   
8.3 În cazul în care, pe parcursul executării contractului subsecvent, se constată că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
8.4 Orice abatere de la prevederile propunerii tehnice și a specificațiilor tehnice va fi luată în 
considerare numai în măsura în care va asigura un nivel calitativ superior față de acestea. 
8.5 Nivelul calitativ superior raportat la specificațiile tehnice și propunerea tehnică va fi 
constatat de către expert/experți ai autorității contractante în baza unui raport de specialitate 
și aprobat de ordonatorul de credite, în condițiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice. 
 

9. Obligaţiile principale ale Prestatorului 
9.1 Prestatorul se obligă ca, în cazul în care se constată, în urma unei cercetări efectuate de 
către organele în drept naţionale sau internaţionale, că încheierea contractului s-a realizat cu 
neîntrunirea tuturor cerinţelor de calificare solicitate în documentaţia de atribuire, fapt datorat 
Prestatorului (prezentarea de documente şi / sau informaţii false), să restituie toate sumele 
care au fost plătite acestuia de către Achizitor. 
9.2 În cazul constatării şi întrunirii elementelor menţionate la art. 9.1 şi în măsura în care 
acest lucru este posibil, părţile vor fi repuse în situaţia anterioară încheierii contractului, cu 
posibilitatea ca Achizitorul să solicite daune interese, precum şi orice alte remedii pecuniare 
în vederea acoperirii prejudiciului creat de către Prestator. 
9.3 Prestatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea şi să nu comunice, nici măcar 
parţial, informaţii de orice natură furnizate de către Achizitor, fără acordul prealabil al 
acestuia. În caz de reziliere a prezentului contract, Prestatorul se angajează să nu facă, în 
nicio împrejurare, uz de informaţiile din documentele furnizate de Achizitor şi să păstreze  
totala confidenţialitate asupra lor, cu excepţia solicitărilor adresate de către organele de 
cercetare penală sau de către instanţele judecătoreşti. 
9.4 Prestatorul este răspunzător pentru asigurarea integrităţii produselor aferente serviciilor 
prestate până la efectuarea activităţii de recepţie la destinaţia finală. 
9.4 Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
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intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, 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. 
9.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de mentenanță în locaţiile Achizitorului, 
menţionate în caietul de sarcini, în conformitate cu condiţiile de prestare specificate în 
documentaţia de atribuire şi propunerea tehnică, în termenele prevăzute la art. 7. 
9.6 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu Propunerea Tehnică 
şi Caietul de sarcini. Prestatorul se angajează să folosească pentru prestarea serviciilor 
prevăzute în caietul de sarcini angajaţi responsabili şi capabili. Prestatorul trebuie să 
furnizeze întregul management, supervizarea, manopera şi suportul administrativ necesare 
pentru îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini. 
9.7 Prestatorul se obligă să emită factura, însoţită de documentele de calitate, conformitate şi 
garanţie aşa cum sunt prevăzute la art. 6.2, odată cu prestarea serviciilor. 
9.8 Prestatorul se obligă să remedieze orice defect, în perioada de garanţie a serviciilor 
prestate. 
9.9 Prestatorul se obligă să respecte regulile de protecţia muncii, mediului, răspunzând 
exclusiv de producerea unor astfel de evenimente. 
9.10 Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
contract subsecvent. 
9.11 Prestatorul va fi responsabil de obţinerea pe cheltuiala sa, fără costuri suplimentare, a 
oricăror licenţe, avize şi aprobări, precum şi pentru transportul, asigurarea pe parcurs extern 
şi intern şi operaţiunile vamale generate. Achizitorul nu va fi responsabil de obţinerea niciunui 
aviz, licenţă, aprobare, formalităţi vamale etc. necesare prestării serviciilor de mentenanţă. 
9.12 Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, 
echipamentele sau alte resurse adiţionale în măsura în care necesitatea acestora este 
obligatorie îndeplinirii contractului, fără a implica costuri suplimentare din partea Achizitorului. 
9.13 Prestatorul este responsabil pentru toate vătămările aduse persoanelor sau proprietăţii 
Achizitorul care survin ca rezultat al neglijenţei sale. Prestatorul trebuie să ia măsuri 
preventive corespunzătoare privind securitatea şi sănătatea pentru protecţia personalului şi 
proprietăţii terţilor. În plus, Prestatorul veste obligat să dețină toate dotările necesare în 
vederea realizării în mod eficient și operativ a activităților de mentenanță. 
9.14 Prestatorul se angajează să folosească pentru prestarea serviciilor prevăzute în caietul 
de sarcini angajaţi responsabili şi capabili. Acesta trebuie să furnizeze întregul management, 
supervizarea, manopera şi suportul administrativ necesare pentru îndeplinirea cerinţelor 
caietului de sarcini în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
9.15 Prestatorul trebuie să se conformeze tuturor revizuirilor, completărilor şi modificărilor 
oricăror legi şi reglementări la nivel european şi naţional aplicabile care sunt în vigoare la 
data prezentului contract subsecvent şi care afectează prestarea serviciilor. Prestatorul 
trebuie să obţină şi să plătească costurile oricăror redevenţe şi licenţe pentru orice articol 
patentat sau proprietar utilizat în prestarea serviciilor. 
9.16 Prestatorul se obligă să aducă la cunoştinţa Promitentului-achizitor orice noutate sau 
modificare ce intervine în legătură cu prestarea serviciilor de mentenanță. 
9.17 Prestatorul trebuie să respecte cerințele de protecţie a informaţiilor clasificate 
menţionate în Anexa E a caietului de sarcini. 
9.18 Prestatorul se obligă să numească un manager de proiect și un înlocuitor care își va 
asuma responsabilităţile acestuia atunci când managerul proiectului este absent, care va 
gestiona contractul subsecvent. Managerul de proiect va avea întreaga autoritate de acţiune 
în numele Prestatorului și îşi va asuma responsabilitatea pentru executarea contractului 
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subsecvent. De asemenea, managerul proiectului va fi disponibil pentru apeluri în cadrul 
programului normal de lucru al Achizitorului, răspunzând cu promptitudine la solicitările de 
întâlnire transmise de Achizitor în vederea stabilirii modului de prestare a serviciilor sau 
îndeplinire a cerinţelor caietului de sarcini. 
9.18.1 Datele de contact ale managerului de proiect precum și ale înlocuitorului acestuia se 
regăsesc la art. 31.4.2. 
9.19 Prestatorul va asigura întregului personal care desfăşoară activităţi în cadrul contractului 
subsecvent adrese de e-mail şi le va menţine funcţionale pe toată perioada de derulare a 
acestuia. 
9.20 Reprezentanţii Prestatorului, inclusiv managerul de proiect şi tehnicieni, trebuie să 
participe la toate întâlnirile solicitate de către Beneficiar pentru efectuarea de inspecţii, 
discuţii, coordonarea şi evaluarea stadiului şi modului de prestare a serviciilor prevăzute în 
caietul de sarcini. Aceste întâlniri vor fi ţinute cu frecvenţa apreciată ca fiind necesară de 
către Beneficiar 
9.21 Prestatorul se obligă să elaboreze Planul de mentenanţă preventivă în baza Anexei nr. 
2 la contractul subsecvent - Grafic de activități și plată, pentru activitățile care fac obiectul 
contractului subsecvent de mentenanță preventivă. Acesta va fi supus aprobării Achizitorului 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Planul va 
cuprinde activităţile ce urmează a fi efectuate şi termenele lor de realizare, defalcat pe locații. 
Data de început pentru toate activitățile va fi în primele 30 zile de la data semnării 
contractului subsecvent. 
 
10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului 

10.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate prevăzute în termenul convenit 
şi să plătească preţul stabilit în prezentul contract către Prestator. 
10.2 Plata contravalorii serviciilor şi produselor livrate asociate serviciilor se va efectua după 
recepţia acestora, pe baza documentelor justificative specificate la art. 6.2. 
10.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen de maxim 45 de zile 
de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii/facturilor, însoţită/e de documentele 
justificative contractuale corecte si conforme. 
10.4 (1) Achizitorul îşi poate exprima refuzul de plată, parţial sau integral, în următoarele 
situaţii: 
a) servicii necomandate sau nerecepţionate de către Achizitor; 
b) servicii prestate / produse livrate care nu respectă cerinţele Caietului de sarcini, inclusiv 
privind termenele maxime de răspuns şi garanţia tehnică; 
c) tarife şi preţuri nejustificate sau care depăşesc tarifele şi preţurile din centralizatorul de 
preţuri anexat prezentului contract ; 
d) netransmiterea de către prestator a documentelor justificative prevăzute la art. 6.2 din 
contract; 
e) se solicită plata unei sume nedatorate. 
(2) Refuzul de plată se comunică Prestatorului în conformitate cu prevederile art. 31. 
10.5 Pentru îndeplinirea obligațiilor Prestatorului referitoare la serviciile de mentenanță, 
Achizitorul va asigura accesul acestuia în locațiile SISDCS. 
10.6 Pe durata implementării contractului subsecvent, Achizitorul, prin personalul propriu 
responsabil de implementarea acestuia, va oferi sprijin Prestatorului în sensul oferirii oricăror 
informații ce îi vor fi necesare acestuia pentru îndeplinirea în termen a obligațiilor sale 
contractuale şi pentru desfăşurarea activităţilor de recepţie. De asemenea, Achizitorul va 
desemna prin contractele subsecvente o persoană de legătură care să asigure în 
permanență relația cu Prestatorul în vederea implementării în bune condiții a acordului-cadru 
de prestare servicii și pentru sesizarea oricăror disfuncționalități apărute pe perioada de 
derulare. 
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10.7 Achizitorul garantează furnizarea adreselor locaţiilor de instalare a componentelor 
sistemului SISDCS, numerelor de telefon, adreselor e-mail şi poştale ale R.L.A.  şi ale 
oricărui alt personal cheie al acestuia  relevant pentru îndeplinirea serviciilor prevăzute în 
caietul de sarcini. 
 
11. Întârzieri în îndeplinirea Contractului 
11.1 În cazul în care Prestatorul nu reușește să presteze serviciile în interiorul termenului 

menţionat la art. 7, atunci acesta este obligat sa informeze Achizitorul, cu cel puțin 10 zile 
înainte de expirarea termenului, cu privire la cauzele care au condus la întârziere. 
11.2 În cazul în care depăşirea termenului de executare a contractului este cauzată de 
necesitatea importului unor componente/subansamble/piese supuse controlului importului şi 
exportului, exercitat de Agenţia Naţională de Control a Exportului, iar importul este întârziat 
din motive care nu erau și un puteau fi cunoscute anterior depunerii de către Prestator a 
ofertei sale, atunci termenul se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, doar cu aprobarea 
scrisă a Achizitorului. 
11.3 În mod excepțional, atunci când condițiile meteo nu permit accesul în locațiile sistemului 
SISDCS, Prestatorul va prezenta documente justificative pentru întârzierea prestării 
serviciilor de mentenanță, eliberate de autoritățile naționale / abilitate, cu obligaţia notificării 
anterioare a Achizitorului. 
11.4 Modificarea termenului de prestare asumat se realizează cu acordul părţilor, prin act 
adiţional.  
11.5 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, în conformitate cu art 11.2 și art. 11.3, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă 
dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului. 
 
12. Suspendarea contractului 
12.1 Atunci când procedura de acordare sau cea de executare a contractului este viciată de 

erori semnificative, de neregularităţi sau de fraude, Achizitorul va suspenda executarea 
contractului; atunci când astfel de erori, neregularităţi sau fraude sunt imputabile 
Prestatorului, Achizitorul poate totodată să refuze să efectueze plata; scopul suspendării 
contractului va fi acela de a verifica dacă presupusele erori semnificative şi neregularităţi sau 
fraude s-au întâmplat în realitate; dacă acestea nu sunt confirmate, executarea contractului 
va fi reluată cât mai curând posibil; o eroare semnificativă sau o neregularitate reprezintă o 
încălcare a unui contract sau a unor prevederi reglementare rezultând dintr-un act sau o 
omisiune care a cauzat sau ar putea cauza o pierdere bugetului Comunităţii Europene.  
12.2 Achizitorul poate să suspende executarea contractului prin notificare scrisă 
Prestatorului, în condiţiile art. 12.1. 
12.3 Dacă perioada de suspendare depăşeşte termenul prevăzut la art. 7 şi suspendarea nu 
este datorată culpei Prestatorului, acesta poate solicita, printr-o notificare scrisă transmisă 
Achizitorului, pentru obţinerea acordului său, în vederea continuării îndeplinirii obligaţiilor 
legate de serviciile prestate sau să rezilieze contractul; 
 
 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute în termenul 
convenit / execută cu întârziere sau necorespunzător obligaţiile asumate prin contract, atunci 
Achizitorul are dreptul, după transmiterea unei notificări prealabile şi fără a prejudicia 
celelalte remedii pe care le are la dispoziţie conform Contractului, de a calcula penalităţi 
pentru fiecare zi de întârziere scursă între expirarea termenului prevăzut în contract şi data 
executării obligaţiei, în cuantum de 0,10% din valoarea serviciilor neprestate, până la 
valoarea maximă de 15% din valoarea totală a Contractului cu T.V.A. 
13.2 În cazul în care Prestatorul nu respectă termenul de remediere a defecțiunilor în 

perioada de garanție prevăzut de art. 23.4, Achizitorul are dreptul de a calcula penalități 
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pentru fiecare zi excedentară alocată reparației, în cuantum de 0,10% din valoarea serviciilor 
neprestate sau a bunului (sistemului) care a fost indisponibilizat din cauza reparației. 
13.3 Dacă penalităţile ating procentul de 15% din valoarea totală a Contractului, Achizitorul 

are dreptul să considere contractul reziliat de drept, fără nicio formalitate, în condiţiile art. 25 
din prezentul contract. 
13.4 Dacă Achizitorul a devenit îndreptăţit să solicite penalităţile prevăzute în articolele 13.1 
– 13.2, acesta poate, după ce-l notifică în acest sens, în scris, pe Prestator: 
a)  să execute garanţia de bună execuţie; 
b) să rezilieze Contractul, caz în care Prestatorul nu are dreptul la despăgubiri; 
c) să solicite Prestatorului suportarea oricăror costuri suplimentare şi prejudicii cauzate de 
neîndeplinirea de către acesta a obligaţiei respective. 
13.5 În cazul în care Achizitorului nu îşi onorează obligaţiile de plată, în termen de 45 de zile 
de la data primirii  de la Prestator a documentaţiei de plată corecte şi conforme, atunci 
acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere din plată neefectuată, până la valoarea maxima de 
15% din valoarea contractului cu T.V.A. 
13.6 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, 
fără punere în întârziere sau orice altă formalitate şi de a pretinde plata de daune-interese. 
13.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat în stare 
de faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la 
acţiune sau despăgubire pentru Prestator;  
13.8 În cazul în care Prestatorului / Achizitorului i se vor aplica penalităţi, plata va fi efectuată 
în termen de 45 de zile de la data facturării penalităţilor. 
 
14. Prestarea serviciilor de mentenanță 
Art. 14.1 În cadrul operaţiunilor de mentenanţă preventivă se vor efectua următoarele 
activități, la standardele și performanțele solicitate prin caietul de sarcini și asumate prin 
propunerea tehnică: 

a) activități de întreținere a echipamentelor radar. Aceste activități se vor realiza în baza 
planului de mentenanță preventivă, elaborat de către Prestator și va fi supus aprobării 
Achizitorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului 
subsecvent, respectând termenele precizate în caietul de sarcini și prevederile privind 
modul de realizare a acestor activități din manualele de mentenanţă sau 
recomandările producătorilor. 

b) activități de constatare a defecțiunilor care pot să apară în funcționarea 
echipamentelor radar. Aceste activități se vor realiza de către Prestator în baza 
notificării transmise prin fax de către Achizitor de fiecare dată când apare o 
disfuncționalitate la echipamentele radar din SISDCS, precum și cu ocazia vizitei în 
locații în vederea realizării activităților de mentenanță preventivă. 

c) orice activități de remedieri ușoare, care se pot realiza în locație, fără a necesita 
preluarea și repararea SRU (ex.: reconfigurări, refacere cablări, etc.); 

d) activități de remedieri a defecțiunilor realizate prin înlocuirea unui LRU cu unul 
funcțional pus la dispoziție de Achizitor. 

Art. 14.2.1 Activitățile de remediere se vor realiza în cadrul mentenanței preventive, fără 
costuri suplimentare. Prin remedieri ce se pot executa în locație se înțeleg toate remedierile 
care nu presupun reparații de echipamente/module, indiferent dacă aceste disfuncționalități 
au fost semnalate în urma activităților de mentenanță preventivă la vizita în site sau în urma 
notificării Achizitorului sau RLA către Prestator. 
Art. 14.2.2 Reconfigurarea consolelor radar, reinstalare drivere, restartare 

aplicații/reinițializare, parametrizare, restabilire conectori/cabluri, etc. sunt activități ce se 
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derulează pe loc și nu implică reparații. 
Art. 14.3 Piesele de schimb deținute de către Achizitor vor fi puse la dispoziția Prestatorului, 
punctual, pentru remedierea defecțiunilor în cadrul serviciilor de mentenanță preventivă.   
Art. 14.4 În situația în care defecțiunea nu se poate remedia întrucât necesită reparare de 
componente sau subansamble care nu sunt disponibile, acest lucru va fi consemnat în cadrul 
Procesului verbal de Constatare a Defecțiunii, în baza căruia Achizitorul va putea lua decizia 
încheierii unui contract subsecvent pentru achiziționarea de servicii de mentenanță corectivă. 
Art. 14.5 Prestatorul va realiza serviciile de mentenanță preventivă conform planificării 
descrise în Planul de mentenanță preventivă prevăzut de art. 9.21. La finalul activității, se va 
încheia Procesul verbal de recepție a operațiunilor de mentenanță preventivă semnat de o 
comisie alcătuită din specialiști ai Achizitorului și reprezentanți ai Prestatorului, în baza căruia 
se va realiza plata serviciilor de mentenanță preventivă conform precizărilor din contract. 
Art. 14.6 În cazul în care, în urma derulării activităților specifice serviciilor de mentenanță 

preventivă, se constată o disfuncționalitate la echipamentele radar Prestatorul va menționa 
această defecțiune în Procesul Verbal de mentenanță preventivă pe locația respectivă și, 
totodată, va încheia împreună cu RLA un Proces verbal de Constatare a Defecțiunii.  
Art. 14.7 De asemenea, în cazul apariției unei disfuncționalități la echipamentele radar ce 

apare între activitățile de mentenanță preventivă planificate, RLA va notifica Prestatorul 
printr-o Notificare de defecțiune transmisă prin fax. Prestatorul se va prezenta în locația unde 
este instalat echipamentul și va încheia împreună cu RLA Procesul verbal de Constatare 
Defecțiune în maxim 2 zile lucrătoare de la data notificării. 
Art. 14.8 În situația în care defecțiunea se poate remedia pe loc, conform prevederilor Art. 
14.2.1 și Art. 14.2.2, se va încheia un Proces Verbal de Remediere Defecțiune pe locație în 
aceeași zi. 
Art. 14.9 În situația în care defecțiunea se poate remedia prin înlocuirea unui LRU pus la 

dispoziție de Achizitor, atunci Procesul Verbal de Remediere Defecțiune prin înlocuire se va 
încheia în termen de 2 zile lucrătoare de la data Procesului verbal de Constatare a 
Defecțiunii pentru locații ușor accesibile, și în termen de 4 zile lucrătoare de la data 
Procesului verbal de Constatare a Defecțiunii pentru locații greu accesibile (Mold-09-Insula 
Ostrov). 
Art. 14.10 La finalizarea activităților de mentenanță preventivă așa cum sunt definite la Art. 

14.1 se vor  întocmi Procese verbale de recepţie a operaţiunilor de mentenanţă preventivă 
pentru fiecare locație, semnate de reprezentanții ambelor părți contractante. Toate 
defecţiunile constatate cu ocazia operaţiunilor de mentenanţă preventivă vor fi menționate în 
aceste procese verbale, indicând soluțiile de remediere necesare (tip reparații, tip piese de 
schimb, etc.). Pentru remedieri se vor realiza Procese verbale de remediere. 
Art. 14.11 Transportul personalului Prestatorului, echipamentelor şi materialelor acestuia la 

şi de la locurile unde sunt instalate componentele sistemului SISDCS a sunt în 
responsabilitatea exclusivă a Prestatorului şi se vor realiza cu mijloace de transport ale 
acestuia. Totodată, Prestatorul va asigura transportul RLA la și de la locațiile sistemului 
SISDCS cu ocazia activităților de mentenanță.  
Art. 14.12 Pentru documentele pentru care nu s-a anexat un tipizat în cadrul Anexei B a 
caietului de sarcini, acestea vor fi întocmite şi agreate de comun acord între părţi la 
momentul semnării contractului subsecvent. 
 
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 Caietul de Sarcini şi Propunerea Tehnică.  
15.2 Verificările şi recepţia serviciilor vor fi efectuate de către Achizitor, prin reprezentanţii săi 

împuterniciţi, în conformitate cu prevederile contractului subsecvent și ale caietului de sarcini 
şi în concordanţă cu Planul de mentenanță preventivă, cu respectarea termenelor prevăzute 
la art. 7 din prezentul contract. 
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16. Ajustarea preţului contractului 
Preţul contractului este ferm în lei şi nu poate fi modificat pe toată durata contractului. 
 
17. Modificarea contractului  

Părţile contractante au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 
 
18. Subcontractanţi 
18.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 

încheia acorduri de subcontractare sau contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii tehnice în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul. 
18.2 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate acordurile de 
subcontractare sau contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
18.3 Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi acordurile de 
subcontractare sau contractele încheiate cu aceştia se constituie anexe la contract. 
18.4 Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care 
subcontractanţii îndeplinesc contractul. 
18.5 Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului 
de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr.  98/2016 
privind achiziţiile publice. 
18.6 În situaţia prevăzută la art. 18.5., Prestatorul va transmite autorităţii contractante 
informaţiile prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi va 
obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 
executarea contractului. 
18.7 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor 
de implicare în acordul cadru/contractul care urmează să fie îndeplinit. 
18.8 Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 
notificată Achizitorului. 
18.9 Prestatorul nu va subcontracta fără autorizarea prealabilă, scrisă, a Achizitorului; 
elementele Contractului care vor fi subcontractate şi identitatea subcontractanţilor vor fi 
notificate Achizitorului. Achizitorul va notifica Prestatorul în legătură cu decizia sa. 
18.10 La momentul semnării contactului nu au fost declarați subcontractanți.  
18.11 Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar 
atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, 
respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea 
contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează 
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  
18.12 Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 

partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora intervine în momentul în care a 
fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 
 
 
19. Garanţia de bună execuţie a contractului 
19.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului prin virament 

bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau 
din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, în cuantum de 7.501,10 lei, 

reprezentând 10 %  din valoarea totală a contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare 
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de la data semnării contractului subsecvent de către ambele părţi contractante.  
19.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu 
îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 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.    
19.3 Garanţia de bună execuţie va fi constituită de prestator având o perioadă de valabilitate 
cu cel puţin 14 zile mai mare decât termenul prevăzut la art. 7 
19.4  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de prestator, dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenţii asupra ei. 
19.5 Prestatorul are obligația de a constitui în termen de 5 zile de la data la care este notificat 

de către Achizitor, o nouă garanție de bună execuție, emisă în aceleași mod ca cea 
anterioară dacă: 
 a) pe parcursul executării contractului, persoana juridică ce a furnizat garanția de bună 
execuție nu mai este în măsură să își onoreze angajamentele anterior asumate față de 
Achizitor; 
 b) termenului de prestare a serviciilor s-a modificat, cu respectarea condiției prevăzute 
de art. 11.4. 
19.6  În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de a constitui o nouă garanție 

de bună execuție, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat / rezolvit. 
 
20. Forţa majoră 
20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 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. 
20.4 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. 
20.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
21. Clauze etice 
21.1 Prestatorul trebuie ca întotdeauna să se comporte imparţial şi ca un consultant de 
încredere, potrivit codului de conduită al profesiei sale; Prestatorul se va abţine de la a face 
declaraţii publice despre proiect, fără aprobarea scrisă prealabilă a Achizitorului; Prestatorul 
nu poate angaja Achizitorul în niciun fel, fără consimţământul scris prealabil al acestuia. 
21.2 Pe durata contractului, Prestatorul şi personalul său va respecta drepturile omului şi îşi 
asumă obligaţia de a nu insulta obiceiurile politice, culturale şi religioase din România. 
21.3 Prestatorul nu poate accepta nicio plată în legătură cu contractul decât cele prevăzute 
în prezentul contract; Prestatorul şi personalul său nu va desfăşura nicio activitate şi nu va 
primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile lor faţă de Achizitor. 
21.4 Prestatorul şi personalul său vor fi obligaţi să păstreze secretul profesional pe întreaga 

durată a contractului şi după terminarea acestuia; toate rapoartele şi documentele redactate 
sau primite de Prestator vor fi confidenţiale. 
21.5 Prestatorul va administra folosirea de către Părţi a tuturor rapoartelor şi documentelor 
redactate, recepţionate sau prezentate de acestea pe parcursul executării contractului. 
21.6 Prestatorul nu se va implica în nicio relaţie care îi poate compromite independenţa sa 
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sau a personalului său; în cazul în care Prestatorul încetează să mai fie independent, 
Achizitorul poate să rezilieze/rezoluţioneze contractul, fără vreo cerere de despăgubiri din 
partea Prestatorului. 
21.7 Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula finanţarea proiectului 
dacă se descoperă practici de corupţie de orice fel în orice etapă a procesului de atribuire şi 
dacă Achizitorul nu ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei; în înţelesul 
prezentei clauze sunt ”practici de corupţie” oferirea de mită, daruri, gratuităţi sau comisioane 
oricărei persoane, pentru a o convinge sau a o răsplăti pe aceasta pentru efectuarea sau 
neefectuarea oricărui act în legătură cu atribuirea contractului sau implementarea unui 
contract deja încheiat cu Achizitorul proiectului.  
21.8 Astfel de cheltuieli comerciale neuzuale sunt comisioanele nemenţionate în contractul 

principal sau care nu izvorăsc dintr-un contract încheiat în mod corect în legătură cu 
contractul principal, comisioane neplătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, 
comisioane transmise într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar care nu este 
identificat în mod clar sau comisioane plătite unei societăţi care are aparenţa de a fi societate 
de faţadă. 
21.9 Prestatorul îşi asumă obligaţia de a furniza Comisiei Europene, la cerere, toate 

documentele probante cu privire la condiţiile de executare a contractului; Comisia Europeană 
poate efectua orice verificări documentare sau inopinate pe care le consideră necesare 
pentru a descoperi probe în cazurile în care se suspectează efectuarea de cheltuieli 
comerciale neuzuale. 
 
22. Încălcarea contractului 

22.1 O Parte încalcă contractul dacă nu îşi îndeplineşte, în tot sau în parte, oricare dintre 
obligaţiile asumate prin contract. 
22.2 În cazul în care se produce o încălcare a contractului, Partea prejudiciată va fi 
îndreptăţită la următoarele remedii: 
 a) daune interese; şi/sau 
 b) rezilierea/rezoluţiunea contractului. 
22.3 Suplimentar faţă de măsurile menţionate mai sus, se pot acorda şi remedii pecuniare; 
acestea pot consta în penalităţi stabilite conform articolului 13.1 – 13.5. 
 
 
23. Perioada de garanţie 
23.1 Pentru fiecare intervenție/remediere efectuată în cadul prestării serviciilor de 

mentenanță preventivă, pentru care a fost încheiat Proces verbal de Constatare Defecțiune 
și, respectiv, Proces Verbal de Remediere Defecțiune pe locație Prestatorul va asigura o 
perioadă de garanție de 12 luni (conform propunerii tehnice), calculată de la dată încheierii 
Procesului Verbal de Remediere Defecțiune pe locație. 
23.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, în scris, despre orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
23.3 Prestatorul va fi responsabil pentru repararea oricărui defect apărut în timpul perioadei 
de garanţie. 
23.4 În perioada de garanție a serviciului de mentenanță preventivă (remediere defecțiune pe 
locație), se vor respecta termenele de intervenție și realizare a remedierii pe locație 
prevăzute la Art. 14.8, respectiv Art. 14.9, cu întocmirea documentelor menționate. 
23.5 Perioada de garanţie se va prelungi cu o perioadă egală cu durata de indisponibilizare.  
23.6 Dacă orice astfel de defect se produce în timpul perioadei de garanţie şi în cazul în care 
Prestatorul nu remediază defectul în termenul menţionat la art. 23.4, Achizitorul poate: 
a) să remedieze el însuşi defectul sau să angajeze pe altcineva pentru a efectua lucrarea, pe 
riscul şi cheltuiala Prestatorului;  
b) să ceară daune Prestatorului care pot ajunge până la valoarea contabilă a serviciilor 
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neprestate sau a bunului (sistemului) care a fost indisponibilizat care face obiectul remedierii 
în perioada de garanţie; 
c) să considere neîndeplinite obligaţiile contractuale în perioada de garanţie, fapt pentru care 
îşi rezervă dreptul să solicite daune – interese proporţionale cu valoarea prejudiciilor create 
d) să perceapă penalităţi conform prevederilor art. 13.2 din prezentul contract. 
23.7 La finalizarea perioadei de garanţie tehnică părţile vor încheia şi semna un proces 
verbal de recepţie finală. 
 
24. Brevete şi licenţe 

Prestatorul va despăgubi Achizitorul pentru orice pretenţie rezultând din utilizarea conform 
contractului a brevetelor, licenţelor, schiţelor, modelelor sau mărcilor, cu excepţia cazurilor în 
care asemenea încălcări rezultă din conformitatea cu desenele sau specificaţiile furnizate de 
către Achizitor. 
 
25. Rezilierea contractului de către Achizitor 

25.1 Achizitorul are dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat / rezolvit de plin drept, 
fără altă formalitate, fără punerea în întârziere şi fără a fi necesară intervenţia vreunei 
instanţe sau autorităţi, în oricare dintre următoarele situaţii, precum şi în orice alt caz 
prevăzut de prezentul contract: 
a) Prestatorul încalcă prevederile contractului potrivit prevederilor articolului 22; 
b) Prestatorul cesionează sau subcontractează fără autorizarea Achizitorului; 
c) Prestatorul a fost declarat falit sau în stare de insolvenţă de către o instanţă 
judecătorească, afacerile sale sunt administrate de instanţă, este în stare de reorganizare, şi-
a suspendat activităţile de afaceri, este subiectul unor proceduri care privesc aceste situaţii 
sau este în situaţii similare izvorâte dintr-o procedură similară prevăzută în legile sau 
reglementările naţionale; 
d)  Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune privitoare la conduita profesională printr-
o hotărâre judecătorească cu putere de lucru judecat; 
e)  Prestatorul se face vinovat de încălcare severă a conduitei profesionale, probată prin 
orice mijloc pe care Achizitorul îl poate justifica; 
f)  Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre judecătorească cu putere de lucru judecat 
pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie infracţională sau pentru orice activitate 
ilegală în dauna intereselor financiare ale României şi/sau ale Comunităţii Europene; 
g) Prestatorul, urmare a unei alte proceduri de achiziţie publică sau de acordare de contracte 
finanţate din bugetul Comunităţii Europene, a fost declarat ca fiind în încălcare gravă a 
contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale; 
h)  Intervine orice modificare organizaţională care implică schimbări în personalitatea juridică, 
natura sau controlul asupra Prestatorului cu impact negativ asupra contractului; 
i)  Orice imposibilitate de a respecta prevederile legale care întârzie executarea contractului; 
j) Prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau dacă persoanele care 
furnizează garanţiile sau asigurările menţionate mai sus solicitate prin prezentul contract nu 
îşi poate respecta angajamentele asumate. 
25.2 Rezilierea / rezoluţiunea contractului de către Achizitor, astfel cum a fost reglementată 
în prezentul Articol, este un drept şi în niciun caz nu va fi considerată drept o obligaţie a 
Achizitorului, care poate oricând opta pentru continuarea executării contractului de către 
Prestator. 
25.3 Rezilierea / rezoluţiunea nu va afecta orice alte drepturi dobândite de către Achizitor şi 
de către Prestator în baza contractului, anterioare momentului în care a intervenit 
rezoluţiunea / rezilierea. 
25.4 În ipoteza în care se produce oricare dintre situaţiile care determină rezilierea / 
rezoluţiunea, stipulate în articolul 25.1, Achizitorul va notifica în scris Prestatorului opţiunea 
de a rezilia / rezolvi contractul, cu instrucţiuni de a lua măsuri imediate pentru încheierea 
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activităţilor de prestare a serviciilor într-o manieră promptă şi ordonată şi de a reduce la 
minim cheltuielile. 
25.5 În situaţia rezilierii / rezoluţiunii, Achizitorul, de îndată şi în prezenţa Prestatorului sau a 
reprezentanţilor săi sau după înştiinţarea corespunzătoare a acestora, va redacta un raport 
asupra serviciilor prestate şi va întocmi un inventar al materialelor livrate şi nefolosite; de 
asemenea, se va redacta o declaraţie cu privire la sumele de bani datorate Prestatorului şi la 
sumele de bani datorate de Prestator Achizitorului la data rezilierii/rezoluţiunii contractului. 
25.6 În situaţia rezilierii / rezoluţiunii contractului, Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de 
la Prestator orice prejudicii sau pierderi suferite în baza Contractului, dovedite ca fiind din 
culpa Prestatorului. 
 

26. Rezilierea contractului de către Prestator 
26.1 Prestatorul poate  să rezilieze / rezoluţioneze contractul, dacă Achizitorul: 
a) îşi încalcă în mod constant obligaţiile, după atenţionări repetate; sau 
b) suspendă prestarea serviciilor, sau a oricărei părţi a acestora, pentru mai mult de 60 zile, 
pentru motive nespecificate în contract sau neimputabile Prestatorului. 
26.2 Rezilierea / rezoluţiunea nu va afecta orice alte drepturi sau puteri ale Achizitorului şi ale 
Prestatorului izvorâte din contract.   
 

27. Soluţionarea litigiilor 

27.1 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. 
27.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative oficiale, Achizitorul şi Prestatorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă. 
 

28. Vizibilitatea 

28.1 Prestatorul trebuie să ia toate măsurile necesare vizibilităţii programului din care este 
finanțat proiectul, atât pe perioada de implementare a contractului cât şi pe perioada de 
garanţie a serviciilor / produselor; aceste măsuri trebuie să fie în acord cu instrucțiunile 
transmise de către Achizitor. 
28.2 Pentru a se susţine înregistrarea produsului, toate produsele aferente serviciilor prestate 
vor avea o etichetă ce va avea un format aprobat de către Achizitor, bine fixată, care va 
conţine însemnele Uniunii Europene, respectiv sigla Uniunii Europene, numele proiectului, 
sigla şi numele beneficiarului final şi sigla autorității responsabile. 
 
29. Verificări 

29.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Biroului European Anti-Fraudă şi Curţii 
Europene a Auditorilor să verifice, prin examinarea documentelor sau prin metoda verificării 
inopinate, implementarea proiectului şi să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe 
baza documentelor probante, asupra conturilor, documentelor contabile şi oricărui alt 
document relevant pentru finanţarea proiectului; aceste inspecţii pot avea loc pe o perioadă 
determinată în conformitate cu Decizia Comisiei Europene de Acordare a Fondului pentru 
Securitate Internă, reglementărilor Comisiei Europene şi legislaţiei române în materie. 
29.2 – În plus, Prestatorul va permite Biroului European Anti-Fraudă să efectueze controale 
şi verificări inopinate potrivit procedurilor stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru 
protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei sau a altor 
nereguli. 
29.3 În acest scop, Prestatorul îşi asumă obligaţia de a permite accesul, în mod 
corespunzător, personalului sau agenţilor Comisiei Europene, Biroului European Anti-Fraudă 
şi Curţii Europene a Auditorilor în amplasamentele şi locaţiile la care se execută contractul, 
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inclusiv la sistemele sale de informaţii, ca şi la toate documentele şi bazele de date 
referitoare la conducerea tehnică şi financiară a proiectului în condiţiile legii şi de a lua toate 
măsurile pentru a facilita munca acestora; dreptul de acces va fi acordat Comisiei Europene, 
Biroului European Anti-Fraudă şi Curţii Europene a Auditorilor pe bază de confidenţialitate 
faţă de terţi, fără a se aduce atingere obligaţiilor legale de care sunt ţinuţi; documentele 
trebuie să fie uşor de accesat şi îndosariate astfel încât să faciliteze examinarea lor, iar 
Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul în legătura cu localizarea lor precisă. 
29.4 Prestatorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Biroului European Anti-Fraudă 
şi Curţii Europene a Auditorilor de a efectua auditări, controale şi verificări, vor fi în mod egal 
aplicabile, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi reguli stabilite în prezentul Articol, oricărui 
subcontractant sau oricărei părţi care beneficiază de fonduri ale Comunităţii Europene. 
 
30. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
31. Comunicări 
31.1 (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. 
31.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, în timpul programului de lucru al 
Achizitorului, respectiv de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00, cu excepţia sărbătorilor 
legale. 
31.3 Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu prezentul contract, între 
Achizitor şi Prestator, trebuie să conţină titlul şi numele de identificare al contractului de 
servicii şi transmise prin poştă, fax, email sau înmânate personal la adresele de mai jos, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
31.4 În situaţia în care apar modificări ale datelor de identificare, părţile vor notifica acest 
lucru în termen de 3 zile lucrătoare. 
 
Date de contact: 
31.4.1 Pentru Achizitor:  

Persoana de contact DOROBANŢU ANGELICA 

Funcţia  Director 

Instituţia IGPF – DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

Adresa Bulevardul. Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti 

Telefon / interior 021.316.25.98/19505, 19410, 19456 

Fax 021.408.50.35 

E-mail piu_gibp@mai.gov.ro 

 
31.4.2 Pentru prestator: 

Persoana de contact  

Funcţia   

Instituţia  

Adresa  

Telefon / interior  

Fax  

E-mail  

 

Persoană de contact  
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Funcţia   

Instituţia  

Adresa  

Telefon / interior  

Fax  

E-mail  

 
32. Drepturi de proprietate intelectuală 

Dreptul de proprietate intelectuală asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau 
de utilizare, atât industrială (ex. brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, 
mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea contractului, 
sunt drepturi exclusive ale achizitorului. 
 
33. Conflictul de interese 

33.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care 
ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele 
de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice 
ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie 
notificat în scris Autorităţii Contractante, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.  
33.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi 
poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că 
personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu 
se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 
maxim 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului 
său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte 
într-o astfel de situaţie. 
 
34. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.    
   


