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CONTRACT DE SERVICII 
nr. ...................... din ........................... 

  
1.  Părţile contractante 

1.1 - MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 
215/2001, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  având sediul în B-dul Oituz,  nr. 17, 
telefon/fax: 0234.324243/0234.313911, cod fiscal 4353250, cont deschis la TREZORERIA ONEŞTI,, nr. 
RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal Primar – Ing. Nicolae Gnatiuc, în calitate de 
ACHIZITOR, pe de o parte, 
    şi 
    1.2 - S.C …............................................................…………….  denumită operator economic,  adresă sediu 
…................................................................………….................................................……  telefon/fax 
.............................., număr de înmatriculare  ...........................,  cod fiscal  .......................,  cont (trezorerie, 
banca) .............................................................................................................. reprezentată prin 
....................................................................................., funcţia..............................., în calitate de 
PRESTATOR, pe de altă parte, a intervenit următorul contract: 
 
    2. Definiţii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
    c. preţul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
    e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile 
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 enuntiativa. 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 de zile; 

h. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind prestarea 
serviciilor; 

i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 
intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile 
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii 
sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 
prestatorului; 

j. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma 
încălcării contractului de prestarii servicii de către cealaltă parte; 

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din 
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 

l. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau 
producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care 
ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile 
lucrătoare; 

m. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică; 

n. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
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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 reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. - Prestatorul se obligă să presteze „Verificare tehnica periodica (VTP). Revizie, Service si 
Autorizarea functionarii cazanelor pentru centralele termice care deservesc cladirile administrate de  
catre Municipiul ONESTI” în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
    4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
    5. Preţul contractului 
    5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
…………………..lei fara TVA ,  la care se adauga ……………….. lei TVA.  
In total , pretul total va fi de .......................................... lei cu TVA. 
            
    6. Durata contractului 
    6.1. - Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data menţionată în ordinul de începere. 
 
    7. Executarea contractului 
    7.1. - Executarea contractului începe, după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data menţionată în 
ordinul de începere. 
 
    8. Documentele contractului 
    8.1. - Documentele contractului sunt: 

a) Oferta prestatorului care conţine documentele de eligibilitate, propunerea financiară şi tehnică, 
răspunsuri, clarificări (dacă este cazul) 

b) Documentaţia de atribuire 
c) Garanţia de bună execuţie (dacă e cazul) 
d) Acord de asociere (dacă e cazul) 
e) Contracte de subcontractare (dacă e cazul) 
f) Angajamente de susţinere (dacă e cazul) 

 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

    9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanţele prezentate în oferta şi 
în caietul de sarcini, anexă la contract. 
    9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
documentatia de atribuire.           
    9.3. - Prestatorul se obligă să despagubească 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 legatură cu produsele 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. 

9.4 - (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta sa  şi 
caietul de sarcini, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodată, este răspunzător atât de respectarea 
tuturor tehnologiilor de execuţie utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada 
contractului. 

    (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 prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

   (3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 
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de prestare convenit, conform ofertei din anexă. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
 
    10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
    10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
    10.2. - Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la comunicarea 
facturii de către acesta în funcţie de disponibilul din cont al achizitorului. Plata facturilor emise, reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate. 

10.3. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. Nu se fac plăţi în valută.  

10.4. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în documentatia de atribuire şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 

10.5. –  Sa achite contravaloarea prestatiilor executate de catre prestator, in baza facturilor emise 
de catre acesta din urma, in termen de 30 zile de la data primirii facturii. Prestatorul va emite 
factura in termenul prevazut de Codul fiscal, de la data la care se intocmesc si semneaza 
documentele care atesta legal executarea prestatiilor pentru care se emite factura. 

Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face sa nu curga termenul de plata, daca 
beneficiarul sesizeaza prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original 
prestatorului, in interiorul termenului de plata. Un nou temen de plata va cuge de la prezentarea 
facturilor de catre prestator cu date corecte, potrivit legii si contractului. 

10.6. - Sa restituie garantia de buna executie constituita pentru prezentul contract, in termen de cel 
mult 14 zile de la data receptiei serviciilor, daca in procesul verbal nu sunt inscrise remedieri si/sau 
completari de nici un fel si riscul existentei unor vicii ascunse este minim, la cererea scrisa a 
prestatorului, daca pana la acea data beneficiarul nu ridica, in scris, pretentii asupra acesteia. 

  
     11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
    11.1. -  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală în cuantum de 2% calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
    11.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil  
da dreptul partii lezate de a cere reziliere contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 
    11.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata 
prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
   
  12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
    12.1. - Prestatorul are obligaţia de constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 2 (două) 
zile de la semnarea contractului, astfel: 
- fie prin deschiderea unui cont la dispoziţia autoritatii contractante. Suma iniţială care se depune de către 
furnizor în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Contractantul are 
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În 
cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator 
economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil 
distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţiala care se depune de către contractant în contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei de 10% sau 5% în cazul IMM, din valoarea 
contractului fără TVA sau 
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. 
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(2) - Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiţionat la 
contul constituit conform alin .(1), în condiţiile prezentului contract.  
    12.2 – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% 
sau 5% în cazul IMM, potrivit Pct.12.1. Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul indicat la 
Pct.12.1, atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndelinirea unei 
formalităţi prealabile de către achizitor. 
         - (2) Perioada de garanţie de bună execuţie este 14 zile de la data încheierii procesului verbal la 
terminarea tuturor serviciilor prestate din prezentul contract. 
    12.3. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
    12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 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. 
    12.5. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la executarea 
obligaţiilor asumate, la solicitarea scrisă a solicitantului. 
    12.6. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
     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. 
    13.2. - Verificările vor fi efectuate de către managerul de proiect în conformitate cu prevederile din 
prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
 
    14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data comunicată în ordinul de 
începere.  
    (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
       a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
       b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
    14.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
    (2) În cazul în care: 
       i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
       ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
    14.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
    Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 
    14.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
 
    15. Ajustarea preţului contractului 
    15.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
    15.2. - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
    16. Amendamente 
    16.1. - 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. 
 
    17. Subcontractanţi 
    17.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnati, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
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    17.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
    (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la prezentul contract. 
    17.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa 
din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
    17.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
    18. Cesiunea 
    18.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
    18.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract. 
 
    19. Forţa majoră 
    19.1. - Forţa majoră este constatata de o autoritate competentă. 
    19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    19.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia. 
    19.4. - 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. 
    19.5. - 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 
dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
    20. Soluţionarea litigiilor 
    20.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
conciliere directă sau mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură 
cu îndeplinirea contractului. 
    20.2. - Dacă, după 15 zile de la încetarea procedurilor, achizitorul şi prestatorul nu reusesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecatoreşti competente de la sediul achizitorului. 
 
    21. Limba care guverneaza contractul 
    21.1. - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
   22. Clauza anticoruptie 
22.1. Executantul/prestatorul/furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita 
coruptia si mita. In consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa 
promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  
sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri 
profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) 
angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in 
relatii stranse similar acestora. 
22.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, 
instantaneu, contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul 
de a sesiza organele competente potrivit legii. 
 
    23. Comunicări 
    23.1. - (1) Orice comunicare dintre 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. 
    23.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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    24. Legea aplicabilă contractului 
    24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
    Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................, prezentul contract în patru exemplare. 
  
 
 
            Achizitor,                Prestator, 
  MUNICIPIUL ONEŞTI                    S.C.   S.R.L.   
         
                                                                     
                                                                

 Functia 
 

Nume si prenume Data  Semnatura 

Intocmit, Responsabil contract, Cons. Nicoleta 
Rachieru 

  

Sef Serviciu I.E.I.D.L. Ing. Livia Bordei 
 

  

Verificat, Responsabil procedura 
AP 

Cons. Benahmed 
Hajnalka 

  

Director Executiv DAP Cons. Jur. Romedea 
Laura Teodora 

  

Vizat juridic, Sef Serviciu Juridic    
Vizat 
economic, 

Sef Serviciu Buget-
Contabilitate 

Ec. Ghiba Doina   

Avizat pentru 
legalitate, 

Secretar Mun. Onesti Cons. Jur. Daniel 
Spanu 

  

APROBAT, VICEPRIMAR Abageru Laura   
PRIMAR Ing. Nicolae Gnatiuc   

                                                       


