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CONTRACT DE SERVICII  

  
Nr. ……........... din …………........  

 
  Servicii de organizare de evenimente 

     
În temeiul: 

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii, denumit în continuare “Contractul”. 

1. PĂRȚILE 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  TIMIȘ 

cu sediul în Timişoara, cod poştal 300004, Telefon: 0256/490281, fax 0256/407066 cod fiscal 17090636, cont 

RO06TREZ24A680600580201X, cont RO22TREZ24A680600580202X deschise la Trezoreria Municipiului Timişoara, 

reprezentat legal prin Valentina Emilia Milutinovici, Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului  Timiș, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

 

şi  
 

......................., cu sediul în ............., cod postal ............, str. .............., nr.57, judeţ ............., telefon:  .............., 

.............., e-mail: ..............., număr de înmatriculare la Registrul Comerţului ..................., cod fiscal ..............., cont 

.............................. deschis la Trezoreria ...................., reprezentată prin ........................ – Administrator, în calitate 
de PRESTATOR, pe de altă parte. 
 

2. TERMENI ȘI DEFINIŢII 

2.1. În prezentul Contract următorii termeni  vor fi interpretaţi astfel: 
(a) Achizitor şi Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract; 

(b) Act adițional - document prin care se modifică termenii şi condițiile prezentului Contract de achiziție 

publică de servicii, în condițiile Legii 98/2016; 

(c) Caiet de Sarcini – documentul reprezentând Anexa la Contract, elaborat de către Achizitor, care conține 

specificații tehnice; 

(d) Contract – prezentul contract și toate anexele sale; 
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(e) Forță majoră - eveniment independent de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea 

obligațiilor de către una dintre părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, 

acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări 

de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte 

evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea 

măsurilor corespunzătoare de diligență; 

(f) Lună - luna calendaristică (12 luni/an); 

(g) Penalitate - despăgubirea stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre părțile contractante 

către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a 

Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-

interese);  

(h) Prețul Contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi în conformitate cu prevederile 

Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract; 

(i) Servicii - orice activități care vor fi prestate de către Prestator în baza prezentului Contract; 

(j) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că 

sunt zile lucrătoare; 

 

3. INTERPRETARE 

3.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, 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 CONTRACTULUI 

4.1. Obiectul contractului îl reprezinta prestarea de “Servicii de organizare de evenimente”, cod CPV 79952000-2, 

aferente proiectului „ACTIV și INTEGRAT în comunitate!”, cod SMIS – 130367, contract de finantare nr. 

POCU/476/4/18/130367 finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4– 

Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv specific 4.12 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați 

în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității prin îndeplinirea obiectivelor din documentele 

strategice ale grupului țintă, în conformitate cu prevederile contractului de finantare, în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Serviciile achiziționate includ organizarea a 4 (patru) 
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sesiuni de informare cu actorii relevanți  – 100 de participanți/1 sesiune, fiecare sesiune presupune prestarea 

următoarelor servicii: închirierea sălilor pentru evenimente, amenajarea și dotarea acestora cu echipamente în 

scopul desfășurării optime a evenimentelor, organizarea spațiului pentru primirea participanților, organizarea 

pauzelor de cafea, catering de final. Fiecare sesiune de informare va avea o durată de 4 ore. 

4.2. În situația în care, în perioada desfășurării evenimentelor se instituie starea de alertă/urgență pe teritoriul 

ţării şi sunt necesare aplicarea unor măsuri pe durata acestora (pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 sau altor situații  care nu pot fi prevăzute), numărul de participanţi la fiecare 

eveniment va fi numărul maxim aprobat de persoane în interior conform legislației în vigoare la data 

evenimentelor. Sesiunile de informare pentru fiecare etapă se vor organiza cu respectarea legislației în 

vigoare și a normelor de sănătate publică stabilite de Ministrul Sănătăţii la data evenimentelor, astfel încât 

toți cei 100 de participanți/1 sesiune prevăzuți în proiect să poată participa (o etapă se va organiza în mai 

multe tranșe cu numărul maxim aprobat de persoane în interior). Numărul sesiunilor pentru fiecare etapă în 

parte se va stabili prin împărțirea celor 100 de participanți prevăzuți în proiect pentru 1 sesiune de informare la 

numărul maxim de participanți aprobat în interior conform legislației în vigoare la data evenimentelor. 

4.3. Prestatorul se obligă să presteze aceste servicii în conformitate cu prevederile contractuale, cu dispozițiile 

legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul 

de Sarcini, precum și a celorlalte anexe ale Contractului: 

- Propunerea tehnică 

- Propunerea financiară 

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI   

5.1. Prețul total al prezentului contract îl reprezintă suma de .......... lei, la care se adaugă cota legală de TVA conform 
legii și este compus din următoarul calendar de plați:  

 
Etapa 1- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 4, luna octombrie 2020 – Timisoara  

      Etapa 2- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 2,  luna aprilie 2021 – Lugoj  

Etapa 3- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 3, luna noiembrie 2021 – Timisoara 
      Etapa 4- Servicii de organizare de evenimente –  săptămâna 2,  luna mai 2022 – Lugoj. 

 
5.2. După încheierea fiecărui eveniment, prestatorul va intocmi un deviz de prestări de servicii, care va contine 

serviciile prestate, cu detalierea cantitatilor aferente. Devizul va fi anexa la factura fiscală de prestari de servicii 
aferentă fiecărui eveniment. 
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5.3. Prețul contractului este ferm, plătibil etapizat, după desfășurarea fiecărui eveniment conform ofertei tehnice și 

financiare. 

5.4. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea financiară, 

anexa la prezentul contract. 

5.5. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile prestate și recepționate 

conform art. 5.1. 

5.6. Prețul contractului este ferm, neajustabil, pe întreaga durată a derulării acestuia. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Durata prezentului contract începe de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante și până in 

data de 07.06.2022 care este data de finalizare a implementării proiectului în baza Contractului de finanțare nr. 

POCU/476/4/18/130367. 

6.2.În cazul prelungirii perioadei de implementare a proiectului „ACTIV și INTEGRAT în comunitate!”, cod SMIS – 

130367, contract de finantare nr. POCU/476/4/18/130367, din cauza nefinalizării tuturor activităților, Autoritatea 

contractantă va dispune prelungirea corespunzătoare a Contractului, prin act adițional, fără prevederea unor sume 

suplimentare față de valoarea contractului inițial și cu actualizarea adecvată a graficului de prestare a serviciilor, 

dacă este cazul. 

6.3.Contractul nu va fi considerat terminat până când părţile nu şi-au îndeplinit toate obligaţiile asumate prin 

contract, dar nu mai târziu de data precizată la pct. 6.1. 

6.4.Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele parţi contractante a 

obligaţiilor care le revin conform contractului. 

 

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1. Executarea contractului va începe de la data semnării contractului  de către ambele părți și numai după 

constituirea garanției de bună execuție și până la data de finalizare a proiectului. Prestarea efectivă a serviciilor 

se va face în baza comenzii scrise a Achizitorului transmisă către Prestator, pentru fiecare eveniment în parte. 

7.2. Executarea contractului  se face în 4 etape cu respectarea următorului calendar: 
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Etapele  contractului Nr. etapei 

Etapa 1- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 4, luna octombrie 2020 – Timisoara  1 

Etapa 2- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 2,  luna aprilie 2021 – Lugoj 2 

Etapa 3- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 3, luna noiembrie 2021 – Timisoara 
 

3 

Etapa 4- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 2,  luna mai 2022 – Lugoj 4 

  

7.3 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a reprograma evenimentele în funcție de derularea 
activităților din proiect, cu informarea prealabilă a prestatorului de servicii. 

 

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

8.2. Documentele contractului sunt:  

a) Caietul de sarcini nr. ................; 
b) Propunerea tehnică si propunerea financiară nr. ................; 
c) Garanția de bună execuție .............  

8.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 
caietului de sarcini. 

 
9. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI 

9.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta, în condițiile legislației române, serviciile prevăzute în Contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa 

tehnică. Prestatorul va executa serviciile cu atenție, eficiență și diligență, conform celor mai înalte standarde 

profesionale și conform documentelor Contractului. 

(2) Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea strictă a prevederilor din caietul de sarcini, anexă la 

Contract. 

(3) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică, 

anexă la contract. 

9.2. Prestatorul se obligă să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces, atât pe durata executării 

contractului, cât și după finalizarea acestuia. 

9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro


                                                    
Titlul proiectului : „ACTIV si INTEGRAT in comunitate!” 

Contract POCU : 476/4/8/130367    

Pag. 6 din 14 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

P-ţa Regina Maria nr.3, 300004 Timişoara 
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066 

E-mail: dgaspctm@dgaspctm.ro  
 

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

nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 

sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 

9.4. Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, 

cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din Contract. Personalul utilizat de prestator in cadrul contractului trebuie să fie 

calificat (atestat) profesional, sa posede competente si experienta in domeniu. 

9.5. Prestatorul va desemna o persoană care va coordona toate acțiunile de organizare. De asemenea, 
prestatorul se va asigura că un un minim de personal pentru servirea mesei de prânz, va fi pus la dispoziție. 
9.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu etapele contractului 

conform art. 5.1. Totodată, este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate. 

9.7. Prestatorul va desemna, în scris (inclusiv prin email), persoana de contact în relațiile cu Achizitorul. Orice 

modificare a persoanei de contact va fi adusă la cunoștința Achizitorului, în scris. 

9.8. Prestatorul va transmite către Achizitor propunerile privind  locațiile de desfășurare a fiecărui /fiecărei 
eveniment/etape. Aprobarea locației finale se va face de către Beneficiar cu 10 zile înainte de desfășurare.   
9.9. Pentru serviciile de catering, operatorul economic se va asigura că vor fi prezentate pentru validare, înainte 
de fiecare etapă/eveniment, minim 3 propuneri de meniu, autoritatea contractantă urmând sa selecteze 
meniul final. Prezentarea propunerilor de meniu se face cu minim 5 zile înainte de fiecare eveniment. 
9.10. Prestatorul va propune variante privind locația și meniul, conform tuturor recomandărilor și observațiilor 

primite de la Achizitor, ori de câte ori este nevoie, până la obținerea unui aviz favorabil din partea Achizitorului. 

9.11. Prestatorul are obligatia sa anunte in scris autoritatea contractantă, in cel mai scurt timp, despre orice 
schimbari neprevazute ce s-ar putea ivi, inaintea sau in timpul executarii contractului.  
9.12. Prestatorul este răspunzator pentru siguranșa tuturor operatiunilor si a metodelor utilizate pe parcursul 
derularii contractului. Prestatorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea preparatelor şi a produselor 
livrate.  
9.13. Prestatorul va pune la dispoziție toate resursele care sunt în sarcina sa pentru asigurarea bunei 

desfășurări a Contractului. 

 

10. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 
10.1 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul   

contract. 
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10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul Contractului către Prestator în conformitate cu prevederile art. 

13.4. din prezentul Contract și cu obligațiile asumate. 

10.3. Achizitorul va desemna, în scris (inclusiv prin email), Managerul de proiect și/sau Asistent Managerul ca 

fiind persoane de contact în relațiile cu Prestatorul. Orice modificare a persoanelor de contact va fi adusă la 

cunoștința Prestatorului, în scris; 

 10.4. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului, în timp util, toate documentele și va furniza toate     

informațiile  de care Prestatorul are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale. 

10.5. Achizitorul va pune la dispoziție toate resursele care sunt în sarcina sa pentru asigurarea bunei desfășurări 

a Contractului. 

Articol 11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, penalităţi de 0,05% pentru fiecare zi de întarziere, 
din preţul contractului rămas de executat. 
11.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile asumate, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, 
penalităţi de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată. 
11.3.  Nerespectarea de catre una dintre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii 
lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fără nicio alta procedura 
judiciara sau extrajudiciară. 
11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricand la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie, din momentul in care intra sub incidenta  Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu condiţia ca 
această renuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator In 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract 
executata pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.5. În cazul în care unele cheltuieli aferente prezentului contract nu sunt rambursate de către Finanțator din 
cauza faptului că Prestatorul  nu a livrat documentele şi/sau informaţiile suplimentare solicitate de acesta, 
Achizitorul va deduce valoarea cheltuielilor nerambursate din vina Prestatorului din facturile emise de acesta. 
Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci Prestatorul va trebui să plătească Achizitorului valoarea cheltuielilor 
nerambursate din motive care aparţin prestatorului de produse, în baza unei notificări emise în acest sens de 
Achizitor. 
11.6. În cazul în care nu sunt rambursate de către Finanțator unele cheltuieli din motive care revin Prestatorului, 
chiar dacă serviciile au fost acceptate şi/sau recepţionate de către Achizitor, achizitorul va deduce valoarea 
cheltuielilor nerambursate din vina Prestatorului din facturile emise de acesta. Dacă acest lucru nu mai este 
posibil, atunci prestatorul va trebui să plătească Achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate, în baza unei 
notificări emise în acest sens de Achizitor. 
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Clauze specifice 
 
Articol 12. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
12.1. Este in procent de 10 % din pretul contractului fără TVA, în cuantum de ……… lei,  valabilă pentru toata 
durata acestuia conform art. 6  plus 5 zile și se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare  de la semnarea 
contractului de către ambele părti, în conformitate cu art. 39 si art. 40 din HG 395/2016. Nu se admit retineri 
succesive. Furnizorul se obligă ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, să prezinte 
dovada constituirii garantiei de buna executie, pentru produsele care fac obiectul prezentului contract.  
12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizănd 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
12.3. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii obligațiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei iar Prestatorul va 
transmite o cerere în scris în acest sens. 
12.6. În situația în care termenul contractului se prelungește din motive obiective prin act adițional, din orice 
motiv sau executarea contractului se suspendă pentru o perioadă de timp, Prestatorul are obligația ca înainte de 
expirarea termenului garanției de bună execuție să depună documente din care să rezulte prelungirea 
valabilității acesteia, cu o durată corespunzătoare, respectiv cu durata prelungirii contractului sau suspendării 
plus 5 zile. Neprelungirea garanției pentru toată durata contractului duce la încetarea de drept a acestuia 
conform art. 19.2 lit.g) din contract.    
 

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 și din caietul de sarcini. 

13.2. Verificările vor fi efectuate de Achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile 

Caietului de sarcini și ale prezentului Contract. 

13.3. Achizitorul are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua recepţia serviciilor, 
de a viza facturile emise, după semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate după fiecare etapă 
din contract. 
13.4. La finalizarea fiecărei etape a contractului, Prestatorul și Achizitorul, vor semna Procese –verbale de 
recepție prin care se vor confirma serviciile prestate, însoțite de tabele cu semnăturile de prezență  la fiecare 
eveniment/etapă, devize de prestari de servicii întocmite de Prestator, care vor contine serviciile prestate, cu 
detalierea cantitatilor aferente. La fiecare deviz se va anexa comanda aferentă, primită din partea Achizitorului.  
13.5. Plățile către Prestator se vor face doar după semnarea Procesului verbal de recepție prin care se confirmă 

realitatea și conformitatea serviciilor de organizare de evenimente, prestate în conformitate cu prevederile 
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Caietului de sarcini, propunerea tehnică, propunerea financiară și cu clauzele contractuale. Recepția se va face 

de către Achizitor. 

13.6. Achizitorul va plăti doar serviciile efectiv prestate pe baza listelor de prezență și a procesului verbal de 

recepţie al serviciilor prestate. 

 

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

14.1.Serviciile prestate în baza contractului trebuie realizate în termenul convenit de părți, prestatorul având 
obligaţia respectării întocmai a termenelor sau perioadelor stabilite în graficul de prestare pentru fiecare etapă a 
contractului.  
14.2.Termenele astfel stabilite pot fi modificate de către părţi, de comun acord, prin act adiţional, la solicitarea 
prestatorului, în cazul in care întârzierea în realizarea obligaţiilor sale contractuale nu i se datorează, aceasta 
izvorând din circumstanțe neobișnuite, care au intervenit ulterior si care nu echivalează cu o incălcare a 
clauzelor contractuale de către prestator.   
14.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere 
în îndeplinirea Contractului, din culpa exclusivă a Prestatorului sau care duce la pierderea contractului de 
finanțare dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități și despăgubiri Prestatorului, conform prezentului 
Contract. 
14.4. Orice modificare a datei/perioadei privind prestarea asumata în prezentul contract se face cu acordul 
partilor, prin act aditional. 
 

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

15.1. Plata serviciilor prestate se va realiza eșalonat, în urma finalizării și recepționării serviciilor prevăzute 

pentru etapele contractului. 

15.2. În cazul prelungirii perioadei de implementare a proiectului, sumele prevăzute pentru tranșele de plată 

rămase se vor re-eșalona, astfel încât valoarea totală a contractului să nu fie depășită. 

15.3. Plata serviciilor prestate se va efectua pe baza facturilor emise de Prestator, numai după semnarea, fără 

obiecțiuni a procesului verbal de recepție prin care se confirmă realitatea și conformitatea serviciilor de 

organizare de evenimente, cu Caietul de sarcini, propunerile tehnică și financiară și cu clauzele contractuale. 

15.4. Achizitorul se obligă să plătească prețul către Prestator în termen de 30 (treizeci) de zile de la receptia 

serviciilor. 
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Etapele de plată în cadrul contractului 

Plăți lei fără 

TVA 

Etapa 1- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 4, luna octombrie 2020 – Timisoara  ....... lei 

Etapa 2- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 2,  luna aprilie 2021 – Lugoj ....... lei 

Etapa 3- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 3, luna noiembrie 2021 – Timisoara 
 

....... lei 

Etapa 4- Servicii de organizare de evenimente – săptămâna 2,  luna mai 2022 – Lugoj ....... lei 

 

16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

16.1 Prețul contractului este ferm si nu se ajustează pe perioada contractului.  

 

17. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 

17.1.  Modificarea contractului de achizitie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în conditiile 
prevazute în legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract. 
17.2. Modificarea prezentului contract se poate realiza numai cu respectarea condițiilor corespunzătoare, 
prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Achizitorul are dreptul de a denunța 
unilateral contractul în cazul în care prestatorul nu înțelege să respecte prevederile legale privind modificarea 
contractelor. 
 

18. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
prezentul contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul fără TVA al contractului, ca penalități, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din cuantumul obligațiilor neîndeplinite la termen, calculată pentru 
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la îndeplinirea 
efectivă a obligațiilor. 
18.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul 
prevăzut la art. 13.4., acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 
0,05 % pe zi de întârziere, din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, până la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv.   
18.3. Având în vedere faptul că Autoritatea Contractantă implementează proiectul cu finanțare nerambursabilă 
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în situaţia în care din motive nejustificate şi 
imputabile Prestatorului, acesta nu își îndeplinește obligațiile contractuale în termenele stabilite sau și le 
îndeplinește în mod necorespunzător, iar acest lucru cauzează pierderea totală sau parțială a finanţării, 
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Prestatorul va suporta daune/prejudicii de valoare egală cu sumele nedecontate de finanțator sau care au fost 
restituite de Achizitor finanțatorului din cauza unor acțiuni sau inacțiuni ale Prestatorului. 
 

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI  

19.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :  

a) prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și 

legislației aplicabile; 

b) prin acordul părților, consemnat în scris; 

c) prin denunțarea unilaterală de către o parte, în condițiile prezentului Contract; 

d) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută  sau execută necorespunzător obligațiile 

contractuale. 

19.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, 

Achizitorul are dreptul de a pretinde daune – interese. 

19.3. (1) Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după notificarea în scris a Prestatorului 

cu 7 (șapte) zile anterior datei la care contractul se reziliază de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile și fără intervenția instanței de judecată, în oricare din situațiile următoare, dar 

nelimitându-se la acestea, dacă: 

 a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului; 

 b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către reprezentantul Achizitorului, care îi solicită 

remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează 

executarea corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 

 c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în 

condițiile prezentului Contract; 

 d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

 e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

achizitorul îl poate justifica; 

 f) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului; 

 (2) În cazul în care prezentul contract este reziliat, Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la prestator, fără 

a renunța la celelalte remedii/acțiuni la care este îndreptățit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu 

suferit. 

g) Furnizorul nu depune documente privind valabilitatea garanției de bună execuție pe toată durata 
contractului. 
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19.4. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi 

fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu 

încălcarea prevederilor legislației în vigoare si fara acordul Achizitorului, drepturile şi obligaţiile sale. 

19.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă face obiectul unei proceduri de dizolvare, și-a 

suspendat activitatea sau se află în faliment. În aceste situații, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract prestată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

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 acţionează aceasta sub rezerva constatãrii ei potrivit legii. 

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 de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor 

sau prejudiciilor produse celeilalte pãrţi. 

20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

21.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 

dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

21.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa 

să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului. 

 

22. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 22.1. Prestatorul și subcontractanții acestuia nu vor publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul 

prezentului contract, nu vor face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu vor 

divulga nicio informatie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.  
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23. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
23.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi nu poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate 
de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
 

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

26. COMUNICĂRI 

26.1. (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. 

26.2. Comunicările dintre părţi se pot face telefonic, prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii  

comunicării. 

Drept pentru care s-a încheiat astăzi ..................................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare în original, 

dintre care 1 (un) exemplar pentru Prestator și 2 (două) exemplare pentru Achizitor. 

 

ACHIZITOR,                                                                                                                                                                    PRESTATOR, 

Directia Generala de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș 
Director General 
Valentina Emilia Milutinovici 
 
 
 
Pentru Director gen.adj.ec.,                                                            
 Julan Daniel          
 
                                                                                                        
Serv.Juridic si Contencios  
Liță Radu 
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Manager proiect: Carmen Batca   
     
 
 
                                
Responsabil Achizitii Proiect: Forgacs Ana   
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