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Documentatie de atribuire 
ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

“Servicii de traducere autorizată„ 

pentru proiectul „ACUM FACEM PRACTICĂ" 
 
 
1. Autoritate contractantă: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
2. Tipul achiziţiei: servicii 
3. Codul CPV: 79530000-8 
4. Procedura de achiziţie : achiziţie directă, conform art 19 din OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
5. Obiectul achiziţiei: servicii de traducere autorizată  din limba engleza în limba română si din limba 
olandeză în limba română a unor documente tehnice și financiare (rapoarte de activitate, fișe de 
pontaj, facturi, documente contabile și financiare etc.) 

Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” 
Titlul proiectului: „Acum facem practică” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/138515 
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6. Buget maxim alocat: 17.690 lei cu TVA, respectiv 14.266,13 lei fără TVA 
7. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile, proiect POSDRU/161/2.1/G138515 
8. Adresa la care se depune oferta:  
Registratura Universităţii “ Constantin  Brâncuşi” din Tîrgu Jiu, Direcţia Generală Administrativă, Str. 

Unirii, nr 36,et. 1, Târgu Jiu, Jud. Gorj 

9. Informaţii suplimentare se  pot obţine la sediul Direcţiei Generale Administrative a Universităţii 

“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Str. Unirii, nr 36, et. 1, Târgu Jiu, Jud. Gorj, telefon: +40 253 

223971, fax: +40 253 223971, ing. Cîndea Roxana.  

10. 

 Informaţii generale despre autoritatea contractantă: 
Denumire: Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu – judeţul Gorj 
Cod fiscal: 4597441,  

  Adresa: Str. Calea Eroilor, nr 30, Târgu Jiu, judeţul Gorj   

Telefon: +40 253215848, Fax: +40 253214462 

 

Activitatea autorităţii contractante: 

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” este instituţie de învăţământ superior de stat, aflată în 
subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, ce funcţionează în baza Legii Învăţământului nr.84/1995. 

 

 

I. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIE 
 
 

Toate documentele vor avea, pe linga semnatura si stampila, mentionat în clar numele întreg al 

persoanei semnatare.  

 
Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul 

procedurii 
- Se completeaza Formular  1, in original.  

Declaratie privind neincadrarea in 
situatiile prevazute de art. 181/OUG 
34/2006  

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul 
procedurii 
- Se completeaza Formular 2, in original.  

Declaratie privind neincadrarea in 
situatiile prevazute de art. 691 din 
OUG 34/2006 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul 
procedurii 
- Se completeaza Formular 3, in original. 
- Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii 

contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire: POPESCU Luminiţa 

Georgeta - rector, GHIMISI  Ștefan Sorinel - prorector, 

BABUCEA ANA GABRIELA –prorector, NOVAC Mihaela 

Georgeta –Director General Administrativ, DRĂGUŢ Gheorghe 

- sef Serviciu A.P.A.I, BÂTOANCĂ  Corina- Contabil sef, 

Florescu  Mircea Florinel – administrator patrimoniu achizitii, 

GROFU Florin - Conf.univ.dr.ing, CÎNDEA Ioana Roxana – 

administrator patrimoniu, POPOVICI Virgil Ion – consilier 

juridic, BICAN Valeriu Constantin – administrator patrimoniu, 

Borcoși  ILIE – Manager de proiect, Cercel Constantin – 

Asistent proiect 
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Criterii de atribuire: Cel mai mic preţ. 
 

 
II. SPECIFICATII TEHNICE 

 
II.1 DATE PROIECT: 

TITLU: ACUM FACEM PRACTICA 

LOCATIE: Judetul GORJ 

PROGRAM FINANTARE: Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013    

AXA PRIORITARA nr 2. : Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

DMI: 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” 

OBIECTIV GENERAL: 

Cresterea convergentei dintre formarea universitara si viata activa pentru 360 de studenti prin 

furnizarea unui program integrat de servicii de orientare si consiliere profesionala, organizarea si 

accesul simplificat la stagii de practica de inalt nivel calitativ.  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS.1. Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala prin elaborarea de  materiale si 

instrumente inovative 

OS.2. Creşterea relevanţei curriculum-ului universitar în raport cu cerinţele pieţei muncii 

OS.3. Creşterea adaptabilităţii studentilor la cerinţele pieţei muncii şi la cerinţele specifice locului de 

muncă; 

O.S.4. Elaborarea de instrumente si metode eficiente de organizare, derulare si evaluare a programelor 

de stagii de practica pentru student 

O.S.5. Promovarea si dezvoltarea parteneriatului intre mediul universitar , mediul public si cel privat 

II.2. OBIECTUL ACHIZITIEI 
     Servicii de traducere autorizată  din limba engleza în limba română si din limba olandeză în limba 
română a unor documente tehnice și financiare (rapoarte de activitate, fișe de pontaj, facturi, 
documente contabile și financiare etc.). 
Cantitatile (numarul de pagini) se stabilesc in functie de necesitatile beneficiarului și se vor emite 
comenzi ferme. 
Cantitățile estimate (numarul de pagini) se estimează astfel: 
 

Nr. 
crt 

Denumire produs Nr Pag 

1 Cheltuieli cu Traducerea unor documente ( tehnice și 

financiare) din limba Olandeză în limba Română  350 

2 Cheltuieli cu Traducerea unor documente ( tehnice și 

financiare) din limba Engleza în limba Română  246 
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DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI: de la semnarea contractului pana la 31.12.2015. 
OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE OPERATORULUI ECONOMIC PENTRU SERVICII DE 
TRADUCERE AUTORIZATA 
Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza carora se 
elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara. 
Prestatorul va trebui sa asigure urmatoarele: 
- Efectuarea serviciiior de traducere autorizata olandeză – română și engleză – română a unor 
documentelor necesare, la cererea beneficiarului; 
- Efectuarea serviciiior de revizuire a traducerilor, la cererea beneficiarului – în cazul in care 
beneficiarul identificând existenta unor greșeli gramaticale sau inadvertente fata de textul inaintat 
spre traducere, documentele vor fi refacute de catre prestator fara costuri suplimentare pentru 
autoritatea contractanta; 
- protectia informatiilor la care are acces in derularea contractului si faptul ca, atat pe perioada de 
derulare a contractului, cat și dupa încetarea acestuia, informatiile sau documentele nu vor fi utilizate 
in alt scop decat pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale. 
- Prestatorul are obligatia ca pe toata durata contractului sa efectueze traduceri doar cu personal 
autorizat de Ministerul Justitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997, cu modificarile 51 
completarile ulterioare. 
- Prestatorul va prezenta beneficiarului, in momentul depunerii ofertei tehnice, documente din 
care sa reiasa calitatea de traducator autorizat al personalului utilizat pentru îndeplinirea 
obligatiilor contractuale. In cazul in care pe durata derularii contractului prestatorul va efectua 
modificari in ceea ce priveste personalul desemnat pentru a duce la indeplinire obligatiile 
contractuale, prestatorul va inainta beneficiarului documente care sa reiasa calitatea de 
traducator autorizat și va solicita acceptul beneficiarului. 
- Valoarea totala a propunerii financiare va fi reprezentată de Prețul unitar per pagină tradusă* 
nr de pagini estimat pentru fiecare categorie de traduceri. 
- Formularul de propunere financiara trebuie sa contina pretul unitar per pagina tradusa din 
limba olandeza in limba romana, precum si pretul unitar per pagina tradusa din limba engleza 
in limba romana. 
- Stabilirea ofertei castigatoare se va face prin compararea valorilor totale ale serviciilor 
ofertate. 
 
MODUL DE PREZENTARE AL DOCUMENTELOR TRADUSE 
Documentele vor fi redactate la calculator, fort A4, stil normal, fon Trebuchet MS, dimensiune font 11, 
Regular, spatiere la un rand, un singur spatiu intre cuvinte, marginile paginii: 3 cm stanga si 1 cm 
dreapta. 
Este obligatorie certificarea corectitudinii traducerilor prin parafarea și stampilarea de catre un 
traducator autorizat a fiecarei pagini traduse. 
 
CERINTE MINIMALE 
1. Traducerea completa și corespunzatoare a intregului continut al fiecarui document, fara greșeli 
gramaticale si cu utilizarea diacriticelor pentru limba romana; 
2. Disponibilitate pentru a efectua traduceri in regim de urgenta (6-12h pentru un numar aproximativ 
de 15 pagini); 
3. Respectarea termenelor solicitate de catre beneficiar pentru finalizarea și predarea traduceri lor; 
4. Certificarea corectitudinii traducerilor prin parafare și ștampilare; 
5. Traducerile trebuie sa redea sensul din limba-sursa in limba-tinta si sa respecte structura 
documentului-sursa, inclusiv numarul de paragrafe; 
6. Documentele vor fi puse la dispozitia Beneficiarului atat in format electronic (.pdf cu certificare si 
.doc) prin intermediul poștei electronice și/sau suport electronic, cat și pe suport de hartie prin 
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depunerea la sediul beneficiarului din str. Unirii, nr. 36, Târgu Jiu, Secretariatul Direcției Generale 
Administrative a Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; 
7. Prestatorul va asigura protectia informatiilor la care are acces in derularea contractului și se va 
asigura ca, atat pe perioada de derulare a contractului, cat și dupa incetarea acestuia, informatiile 
sau documentele nu vor fi utilizate in alt scop decat pentru Tndeplinirea obligatiilor contractuale; 
 
 
Perioada de valabilitate a ofertei 
Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 60 zile de la data depunerii ofertei. 
Condiţii de plată  
Plata se va face pentru serviciile efectiv prestate in baza fiecarei comenzi a beneficiarului, conform 
tarifelor ofertate specificate in contract, prin ordin de plata în baza Procesului verbal de recepţie a 
serviciilor prestate, aprobat de catre Achizitor și a facturii emise. 
Plata se va face în termen de maxim 60 zile de la recepționarea serviciilor prestate si emiterea 

facturii. 

 

 

                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                 ing. Cîndea Ioana Roxana 
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III. FORMULARE 

 

FORMULAR 1  
 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

 
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
 
 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________________,  
                                                                    (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am 
fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei 
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau pentru spalare de bani.  
   
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare 
de care dispunem. 
 Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________  

 (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
 
 Data completarii ___________________. 
 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
 
(nume persoana autorizata ) 
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_________________ 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 2 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 
din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 
Subsemnatul(a) __________________________________________ [se insereaza numele operatorului 
economic-persoana juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant/Terţ 

susţinător la procedura de achizitie directa pentru achizitia de servicii de publicitate, cod CPV 79341000-6, la 
data de ___________ [se insereaza data], organizata de Universitatea ”Constantin Brancuși” din Târgu Jiu, 
declar pe proprie raspundere ca: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic; 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data depunerii ofertelor; 

c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 

faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 

e) informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie nu sunt false. 

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare 
de care dispunem. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
 
(nume persoana autorizata ) 
___________________ 
(semnatura autorizata ) 
  



        

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI  Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” 

din Târgu Jiu 

 

 

FORMULAR 3 
 
 
____________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 
 
 

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 
în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant/ Terţ susţinător la procedura de 
atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect .........................., CPV ............................,  
organizată de Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,  declar pe proprie răspundere, cunoscând 
sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la: 
articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 
şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt ele prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 
34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante in ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. 
 
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

   
 
  

 
 
 
 
   Data completării:..................                                                                  Operator economic, 

                           (semnătura autorizată) 
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IV. Clauze contractuale obligatorii 

Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 
In temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de prestare 
de servicii, 
 între 
 
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” DIN TÂRGU JIU cu sediul in Tirgu Jiu, Str. Calea 
Eroilor, nr 30, telefon: +40 253211675, fax: +40 253215794, CUI: 4597441, cont trezorerie 
RO82TREZ336504709X006558 deschis la Trezoreria Târgu Jiu, reprezentată prin Prof. dr.  BOJINCA 
Moise având funcţia de Rector, în calitate de achizitor, pe de o parte 
              şi 
……... ................ ...........................  …………….  denumirea  operatorului economic ,   adresă 
………………… ............................................, telefon/fax ........................................, 
numar de înmatriculare  ....................................., cod fiscal  ..................................,  cont (trezorerie, 
bancă) ........................................................................................     reprezentată prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului), 
funcţia...............................................în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –  prezentul contract  şi toate anexele sale;  
b. achizitor şi  prestator  - părţile 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 – activităţile a căror prestare face obiectul  contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu  
serviciile prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
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 ...............................................(denumirea serviciilor),  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.  
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5. Preţul contractului 
5.1- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,  este de 
...................... lei, la care se adaugă ……… TVA. 
5.2 Pretul va fi platit prestatorului  urmare prezentarii facturii. Factura va fi emisa in urma receptiei 
serviciilor. Termenul de plata este de 60 de zile de la emiterea facturii. 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ....... luni, începand de la data semnarii contractului. 
 6.2.- Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  .... 
 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
-oferta tehnica 
-oferta financiara 
-specificatiile tehnice solicitate 
 
8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2.-Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
8.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură 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.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de catre acesta.  
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plată la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuseste să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cota procentuală in valoare de 0,1% din preţul contractului/zi intarziere. 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci prestatorul ii poate solicita a plăti ca penalităţi, o sumă echivalenta cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată, adica 0,1% din preţul contractului/zi intarziere 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
Clauze specifice 
11. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
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11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(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.   
11.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu oferta. 
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în oferta şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 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 oferta şi din specificatiile tehnice solicitate.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
 
14. Începere, finalizare,întârzieri, sistare 
14.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
semnarea contractului.  
(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; 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în oferta 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 
oferta, anexă la contract. 
 
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. Cesiunea  
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  
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18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitarii 
consecinţelor. 
18.5 - 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 parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre  părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
19. Rezolutiunea si rezilierea contractului  
19.1. Rezolutiunea / rezilierea este o cauza de incetare anticipata a prezentului contract care intervine 
in situatia neexecutarii culpabile de catre o parte contractanta a obligatiilor derivate din incheierea 
respectivului contract. Prin rezolutiune /reziliere, prezentul contract inceteaza să mai producă efecte 
pentru viitor. 
19.2. Daca nu este incident niciunul din cazurile de intarziere de drept, atunci creditorul poate pune 
debitorul in intarziere fie printr-o notificare scrisa, fie prin utilizarea oricarui alt mijloc care asigura 
dovada comunicarii: fax, email, inmanare sub semnatura etc., fie prin formularea unei cereri de 
chemare in judecata. 
19.3. Rezolutiunea / rezilierea prezentului contract va putea fi dispusa de instanta judecatoreasca / 
tribunalul arbitral sau poate fi declarata unilateral de catre partea indreptatita. 
19.4. Rezolutiunea / rezilierea judecatoreasca / arbitrala aceasta va putea fi dispusa de instanta 
judecatoreasca / tribunalul arbitral competent daca sunt indeplinite cele doua conditii cumulative 
prevăzute în noul Cod civil, precum si daca neexecutarea este repetata. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative,  achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuaăa, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.  
 
21. Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
22. Comunicari 
22.1 - (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. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, azi ......................., câte unul pentru 
fiecare parte.     
     
  
          Achizitor,        Prestator, 
    .............................               .............................. 
(semnatura autorizată)                               (semnatura  autorizată)  

http://www.anuaruldeconsultanta.ro/articole/374-rezolutiunea-si-rezilierea-contractului-sub-imperiul-noului-cod-civil.html
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