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PROIECT CONTRACT  DE  PRESTĂRI SERVICII 

Privind serviciul de salvare acvatică-salvamar și de prim ajutor pe plajele din 

Constanța și Stațiunea Mamaia în sezonul estival 2017 

Nr.______________________ 

 

 

1.PĂRȚILE CONTRACTANTE  

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal 

reprezentat prin  Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul 

Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 

nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului 

Constanța, în calitate de  BENEFICIAR,                                                 

și 

B) ________________________________________________________în calitate de 

PRESTATOR,  
 

      Având în vedere prevederile dispoziţiei Primarului Municipiului Constanţa nr. 

290/31.01.2017 pentru aprobarea Normelor Procedurale Interne pentru achiziţia prin 

procedură simplificată proprie a serviciilor sociale şi a serviciilor specifice din categoria 

celor incluse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, având valoarea estimată mai mare 

decât pragul stabilit la art. 7 alin. (5) şi mai mică/egală decât/cu pragul stabilit la art. 7 

alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, prevederile H.G. nr. 395 din 2 iunie 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 și completările ulterioare și în temeiul referatului  nr.________________,  

s-a încheiat prezentul contract: 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.2.1. Eficientizarea activității și necesitatea intervenției pentru situații de urgență 

în extrasezon, este necesară asigurarea serviciului de salvare acvatică-salvamar și de prim 

ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia în sezonul estival 2017, pe o perioadă 

de un an, cu următoarea structură: 

a) sezon de vârf (lunile iunie, iulie, august) 

Stațiunea Mamaia - 19 posturi salvamar x3 persoane= 57 persoane (salvatori) 

                              - 2 sectoare x 2 persoane =4 persoane -2 șefi sector 

                                                                                                       -2 ajutor șefi sector 

                                         - 5 puncte primajutor x 2 persoane=10 persoane (personal 

medical)   

                                         -5 puncte primajutor x 1 persoană = 5 persoane (personal pază) 

                                                                                  TOTAL=76 persoane 

            Constanța -10 posturi salvamar x 3 persoane = 30 persoane (salvatori) 

                              -1 sector x 2 persoane=2 persoane -1 șef sector 

                                                                                     -1 ajutor șef sector 

                              2 puncte prim ajutor x 2 persoane = 4 persoane (personal medical) 

                              2 puncte prim ajutor x 1 persoană =2 persoane (personal pază) 

                                                                                                 TOTAL=38 persoane      

http://idrept.ro/00178472.htm
http://idrept.ro/00178472.htm
http://idrept.ro/00178472.htm


 2 

1 coordonator puncte de prim ajutor =1 persoană 

1 coordonator principal =1 persoană 

1 coordonator adjunct= 1 persoană  

          TOTAL GENERAL=117 persoane 

 

 

 

b)sezon cu afluență redusă de turiști (lunile mai și septembrie) 

Stațiunea Mamaia - 19 posturi salvamar x2 persoane= 38 persoane (salvatori) 

                              - 2 sectoare x 2 persoane =4 persoane -2 șefi sector 

                                                                                                       -2 ajutor șefi sector 

                                         - 2 puncte primajutor x 2 persoane=4 persoane (personal medical)   

                                         - 2 puncte primajutor x 1 persoană = 2 persoane (personal pază) 

                                                                                  TOTAL=48 persoane 

   Constanța -10 posturi salvamar x 2 persoane = 20 persoane (salvatori) 

                              -2 sectoare x 2 persoane=4 persoane -2 șef sector 

                                                                                      -2 ajutor șef sector 

                              2 puncte prim ajutor x 2 persoane = 4 persoane (personal medical) 

                              2 puncte prim ajutor x 1 persoană =2 persoane (personal pază) 

                                                                                                 TOTAL=28 persoane      

1 coordonator puncte de prim ajutor =1 persoană 

1 coordonator principal =1 persoană 

1 coordonator adjunct= 1 persoană  

          TOTAL GENERAL=79 persoane 

 

c) extrasezon (lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie,  

aprilie): 

- serviciul va funcționa cu un număr de 10 persoane pe post de salvatori pentru situațiile de  

urgență; 

-prestatorul va asigura un număr de dispecerat pentru situațiile de urgență; 

- activitatea se va desfășura pe apele teritoriale ale municipiului Constanța (Marea Neagră, 

plajele aferente stațiunii Mamaia și orașul Constanța, lacul Tăbăcărie și lacul Siutghiol). 

 

3. PREȚUL CONTRACTULUI 

Art.3.1.Valoarea totală a contractului este de____________ lei fără TVA, în 

conformitate cu oferta  financiară. 

Art.3.2. Prețul este ferm pe toată perioada de derulare a contractului. 

 

4. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Art.4.1.Plata contravalorii serviciului prestat se efectuează în baza procesului 

verbal de recepție, a situației de plată și a facturilor emise de prestator. 

Art.4.2. Decontarea facturilor reprezentând contravaloarea prestațiilor, se va realzia 

din contul de cheltuieli al beneficiarului, deschis la Trezoreria municipiului Constanța, în 

maxim 30 de zile de la data înregistrării la sediul beneficiarului. 

 

5. DURATA CONTRACTULUI 

Art.5.1.Serviciul se va derula pe o perioadă de 12 luni cu următoarea structură: 

-sezon de vârf ( lunile iunie, iulie, august) 

-sezon cu afluență redusă de turiști (lunile mai și septembrie) 
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-extrasezon (lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, amrtie, 

aprilie).  

 

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Obligațiile prestatorului 

Art.6.1. Prestatorul se obligă să asigure programul de lucru al posturilor de salvare 

și al ambarcațiunilor în sezonul estival, zilnic, înre orele 8.30-19.30. 

Art.6.2. Prestatorul își asumă responsabilitatea cu privire la calificarea personalului 

necesar îndeplinirii obiectului contractului în condiții de calitate. 

Art.6.3.Locațiile privind funcționarea posturilor de salvare acvatică și a punctelor 

de prim ajutor sunt următoarele: 

- pentru Constanța (inclusiv plaja Modern) vor funcționa 2 puncte de prim ajutor, 

unul în bază și unul într-un cort de prim ajutor; 

-pentru Stațiunea Mamaia: 

-zona Sud de la Pescărie la Cazino Mamaia vor funcționa 3 puncte prim 

ajutor, două în corturi și unul în bază; 

-zona Nord dela hotelAlbatros la plaja Fratelli vor funcționa 2 puncte de 

prim ajutor, unul în cort și unul în bază; (Dispunerea posturilor de salvare acvatică și a 

punctelor de prim ajutor va fi conform anexei nr.1 la Caietul de sarcini). 

Art.6.4. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în 

situațiile de plată și facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele 

realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de organele 

abilitate ( CFI, CFP, CURTEA DE CONTURI). 

Art.6.5. Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin 

reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, Normativelel 

Europene specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în 

vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar și pentru protejarea personalului acestuia. 

Art.6.6. Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce 

trebuie respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția muncii, PSI 

și protecția mediului inconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru 

prevenirea incediilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului, ISCIR. 

Art.6.7. Prestatorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice 

corespunzătoare, pentru respectarea strictă a Caietului de sarcini și a tuturor prevederilor 

legale specifice activităților contractate. 

Art.6.8. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract, cu 

profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, cu respectarea 

legislației în vigoare și  a Standardelor Internaționale. 

       Obligațiile beneficiarului 

 Art.6.9. Beneficiarul are obligația de a efectua plățile către Prestator așa cum este 

stabilit la pct.4-Modalități de plată. 

       Art.6.10. Beneficiarul va pune la  dispoziția Prestatorului, date și informații necesare 

pentru realizarea serviciului și îl va sprijini în orice demers al său, realizat pentru 

întocmirea acestuia. 

 

7. GARANȚII 

           Art.7.1. Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea serviciului contractat, 

care se va realiza prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. 

Art.7.2 Înainte de semnarea contractului, prestatorul este obligat să facă dovada 

deschiderii contului de garanție la unitatea trezoreriei statului în cadrul organului fiscal 
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competent, în care se va vira inițial 0,5% din valoarea comenzii. Contul astfel deschis este 

purtător de dobândă în favoarea executantului. 

Art.7.3. În toate cazurile, restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării 

scrise a prestatorului. 

           Art.7.4. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului de achiziție publică. 

           Art.7.5. Garanția de bună execuție se va constitui astfel: 

a. Conform art. 40, alin. 1 din HG 395/2016 „Prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancare sau de o societate de 

asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36, alin. (3-5) se aplică în mod 

corespunzător”. 

Sau 

b. se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, 

cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). În acest caz, prestatorul are obligația de a 

deschide contul la dispoziția beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se va depune de 

către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% 

din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție 

publică, beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din 

sumele datorate și cuvenite contractantului pana la concurența sumei stabilite drept 

garanție de bună execuție în contract și va înștiința contractantul despre vărsământul 

efectuat, precum și despre destinația lui. 

c. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în cazul în care 

prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior 

emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a 

notifica pretenția atât prestatorului cât și emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În 

situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația 

de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din 

HG 395/2016. 

          Art.7.6. Beneficiarul va restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la 

data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a 

ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

 

8. RECEPȚIA SERVICIULUI 

Art.8.1. Recepția serviciului se va face bilunar de către împuterniciții primăriei, pe 

bază de proces verbal de recepție. 

Art.8.2. Recepția se va face în conformitate cu legislația în vigoare de la data 

efectuării acesteia. 

 

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.9.1.  Contractul încetează în următoarele situații : 

 - prin acordul părților; 

 - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi; 

 - în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului; 

 - în caz de forță majoră; 
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10. REZILIEREA CONTRACTULUI 

 Art.10.1. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către 

părți a obligațiilor prevăzute la pct.6 din prezentul contract și rezilierea lui se face de plin 

drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată. 

Art.10.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. 

Art.10.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una 

dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de 

daune interese. 

        Art.10.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 

în care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată 

printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

  Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 

în care pentru modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri de 

atribuire. 

        Art.10.6. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul 

în care prestatorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016. 

      Art.10.7. În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, prestatorul 

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

pana la data denunțării unilaterale a acestuia. 

 

11. SUBCONTRACTAREA  

Art.11.1. (1) Beneficiarul va solicita prestatorului, cel mai târziu la momentul 

începerii prestarii servicului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali 

ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în 

măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

    (2) Prestatorul are obligaţia de a notifica Beneficiarul cu privire la orice modificări ale 

informaţiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

    (3) 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. 

    (4) Prestatorul va transmite Beneficiarului informaţiile privind numele, datele de 

contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea 

contractului de achiziţie publică şi va obţine acordul beneficiarului privind eventualii noi 

subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 

    (5) 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 contractul care urmează să fie îndeplinit. 

    (6) Beneficiarul are dreptul să solicite prestatorului şi informaţii referitoare la:  

    a) furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii; 

    b) subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe 

niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 

    (7) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care 

îndeplineşte contractul. 
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Art.11.2. (1) Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din 

contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită. 

(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către 

Beneficiar la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii 

acestora în prezentul contract de achiziţie publică.  

(3) Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci 

când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, 

respectiv beneficiar, prestator şi subcontractant sau de beneficiar şi subcontractant atunci 

când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor 

asumate de subcontractant. 

(4) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de 

achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor 

încheiate între prestator şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau 

declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente 

prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în 

concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(6) Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile prestatorului 

precum şi cele referitoare la sancţiunile aplicabile prestatorului se aplică în mod 

corespunzător şi subcontractanţilor, proporţional cu partea/părţile din contract pe care 

aceştia le îndeplinesc. 

(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea 

acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor 

aferente. 

Art.11.3. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator  în perioada 

de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului în 

următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi; 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora; 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

(2) Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au 

fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare 

substanţială, aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

(3) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă 

activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca 

fiind subcontractată. 

     (4) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi 

au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de 

subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 

(5) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi 
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valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

(6) În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 

achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, prestatorul  

are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, 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. 

     (7) Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora nu reprezintă o 

modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 

privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

(8) În situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie 

publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de 

către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract 

aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condiţiile prevazute în prezentul articol în legatură cu înlocuirea 

subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca 

fiind realizate de subcontractanţi.  

(9) În condiţiile prezentului articol beneficiarul are obligaţia de a solicita 

prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, 

care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 

    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 

    c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 

         (10) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de 

momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe 

propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a 

propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse 

subcontractării. 

         (11) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente 

necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 

publică. 
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12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.12.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 

prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar 

litigiul va fi deferit instanțelor judecătorești competente. 

 

13. COMUNICĂRI 

Art.13.1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și 

în momentul primirii. 

Art.13.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu 

condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

14. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.14.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la 

depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare; 

b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

c) Garantia de buna executie; 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul); 

e) contractele încheiate cu subcontractantii (dacă este cazul); 

f) acordul de asociere (dacă este cazul). 

 

15. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 15.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca în 

termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa înștiințeze, în scris, cealaltă parte 

despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului contract. 

Art.15.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își 

îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din 

preț, ca penalități, o sumă reprezentând 0,03 % pe zi de întârziere, începând cu prima zi de 

întârziere. 

Art.15.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termenul prevazut, 

acesta are obligatia de a plăti penalități 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de 

întarziere. 

Art.15.4. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la 

contract din Noul Cod civil, precum și cu caietul de sarcini anexa la prezentul contract. 

Art.15.5. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile în vigoare din 

România. 

Art.15.6. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor 

face parte integrantă din contract. 

 

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, azi…………………. 

 

 

   BENEFICIAR                                                                FURNIZOR______ 

 


