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         CONTRACT DE ACHIZIŢE PUBLICĂ DE SERVICII ( MODEL ) 

nr.______________data_______________ 
 
Preambul 
  În temeiul Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016  privind achiziţiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achiyiţiile sectoariale, cu modificările şi completările 
ulterioare,Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 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 modificarile si completarile ulterioare , Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare  
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII denumit în continuare 
“Contractul” 

 
1. Părţi contractante  

     
Între 
 

 COLEGIUL TEHNIC NAPOCA  cu sediul in Cluj Napoca , str. Taberei, nr.3, cod fiscal 5593758, cont 
RO85TREZ24A650402200130X deschis la Trezoreria Cluj Napoca, reprezentata legal de dna.prof.Marc 
Marinela  –Director , in calitate de ACHIZITOR,  
 
 

Si 
 
S.C _________________________ , cu sediul in str. _______  , Bl ______, judeţul ________, 

telefon/fax__________, cont trezorerie ___________________ reprezentat prin ________________, 
având funcţia de ____________ , în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract. 

 
2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
“Părţile contractante” sunt achizitorul şi prestador aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. 
“Achizitor” – este beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. 
Achzitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantp/Entitatea Contractantă în înţelesul legislaţiei 
achiziţiilor 
“Prestator” – este persoana juridică/física sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 
responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
“Contract”– acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 
scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestador şi una ori mai multe autorităţi 
contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale asumate prin Contract;.  
“Pretul contractului”- pretul platibil Prestatorului de catre achizitor, in baza Contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
“Servicii” - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
“Specificaţii tehnice” – cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii 
autorităţii contractante. 
“Forta majora” -  orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică să 
fie executate obligaţiile ce le revin partilor, care un poate fi creat, controlat sau modificat de către una 
dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ţinută a 
răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părţile un ar fi putut să le prevadă înainte, care un pot fi 
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atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, un au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit 
prezentului contract şi sunt constatate de o autoritate competente. 
“Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere şi/sau daune-
interese); 
“Zi”- zi calendaristica; an - 365 de zile 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 

4.Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de curatenie si intretinere din cadrul 

Internatului scolar la COLEGIUL TEHNIC NAPOCA str.Taberei nr.3 pentru perioada 01.05.2019-
31.12.2019, în suprafaţă totală utilă de 2100 mp (ocupată de camere cazare elevi/studenti , sala 
meditatii,cabinet medical, spaţii comune, oficii şi grupuri sanitare) conform ofertei tehnice, în perioada 
convenită, astfel cum au fost solicitate de către achizitor, prin documentaţia de atribuire şi ofertate  de 
către prestator prin oferta depusă.  
4.2 - Serviciile de curăţenie zilnică vor fi executate de 2 lucrători, cu un program de 8 ore/zi, în 
intervalul 06.00-14.00. 
4.3 – Serviciile vor fi prestate la sediul autorităţii contractante din Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 3 pentru 
serviciile de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor din cadrul internatului scolar  
 
4.4. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor pentru 
serviciile descrise la punctul 4.1, este tariful lunar de …………..lei (fără TVA), la care se adaugă ……….. lei 
TVA, totalizând pe perioada derulării contractului valoarea de  ………… lei/luna x nr. luni = ……………... 
(fara TVA), la care se adauga …………… lei TVA. 
5.2 – Tariful lunar include prestarea serviciilor periodice de curăţenie specificate si care sunt necesare 
pentru  îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi a obligaţiilor ce îi revin potrivit Legii nr. 132/2010 privind 
colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, conform propunerii tehnice a prestatorului şi a 
caietului de sarcini. 
5.3  - Plata serviciilor se face în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării  facturii la sediul 
achizitorului. 
5.4 – Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de către achizitor a proceselor verbale de recepţie 
lunară a serviciilor de curăţenie semnate de ambele părţi. 
 
6. Durata contractului  
6.1. - Durata prezentului contract este de 8 luni, începând de la data intrarii in vigoare a contractului 
01.05.2019. 
6.2 – Durata contractul poate fi prelungită prin acte aditionale, încheiate cu acordul ambelor părţi 
contractante, conform legii 

 
7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele contractului sunt: 
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a) propunerea tehnico-financiară; 
b) caietul de sarcini; 
c) acte adiţionale. 

 
8. Obligaţiile principale ale prestatorului  
8.1. – Prestatorul se obligă să presteze servicii de curaţenie şi întreţinere a spaţiilor aparţinând 
Colegiului Tehnic Napoca din Internatul scolar şi la care s-a angajat, conform caietului de sarcini, 
ofertei tehnice şi financiare, care fac parte integrantă din contract. 
8.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică si a caietului de sarcini, corelat cu normele legale, în condiţii de siguranţă maximă. 
8.3. -  Prestatorul se obligă să acţioneze pentru remedierea situaţiilor neprevăzute apărute în cursul 
prestării serviciilor. 
8.4. – Prestatorul se obligă să întocmească factura pentru serviciile prestate, conform art. 5.3 din 
contract; 
8.5 - Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 
-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, numai cu respectarea cumulativă a urmatoarelor 
condiţii: 

(i) încălcarea drepturilor a fost constatată printr-o hotărâre definitivă pronunţată de către o 
instanţă judecatorească competentă; 
(ii) notificarea Prestatorului cu privire la reclamaţiile şi/sau acţiunile în justiţie în termen de 5 
zile calendaristice de la data primirii reclamaţiilor, respectiv de la data primirii cererii de 
chemare în judecată în fond de către Achizitor;     
iii) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele directe suferite de Achizitor şi datorate culpei 
exclusive a Prestatorului; sau daune - interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente 
încălcării unor drepturi prevăzute la litera f), cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 
rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar. 

8.6 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract; 
8.7 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică; 
8.8 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele 
asumate în prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;  
8.10 - Prestatorul se obligă să respecte pe toată durata de prestare a contractului regulile obligatorii 
referitoare la condiţiile de muncă şi securitate şi sănătate în  muncă în vigoare la nivel naţional; 
8.11 – Prestatorul se obliga sa efectueze instructajul de protectia muncii personalului propriu, fiind direct 
raspunzator in cazul interventiei unui incident/accident legat de protectia muncii. 
8.13 – Prestatorul se obliga sa ia toate masurile pentru autorizarea legala a tuturor salariatilor a caror 
prezenta este necesara pentru efectuarea serviciului. 
8.14 – Prestatorul va asigura personalul asumat pentru efectuarea curăţeniei, indiferent de perioada 
efecturii concediilor de odihnă, concediilor medicale, zilelor libere, etc. 
8.16 – Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca activitatea de curăţenie să nu afecteze 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiei. 
8.17 – Prestatorul se obliga sa efectueze instructajul de protectia muncii personalului propriu, fiind direct 
raspunzator in cazul interventiei unui incident/accident legat de protectia muncii. 
8.18 – Prestatorul se obliga sa raspunda de conduita salariatilor sai, pe perioada cat acestia se afla in 
incinta achizitorului pentru efectuarea prestatiilor. 
8.19 – Prestatorul va raspunde de inregistrarea, declararea si organizarea cercetarii accidentelor de 
munca suferite de presupusii sai in incinta Locatiei. 
8.20 – Sa supravegheze prestarea serviciilor, asigurarea resurselor umane,  sau alte asemenea cerute de 
si pentru executarea serviciilor prevazute in contract sau care se pot deduce in mod rezonabil din 
contract. 
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8.21 – Prestatorul se obligă să remedieze lucrările necorespunzătoare din vina personalului executant; 
8.22 – Prestatorul are obligatia sa asigure personalului propriu echipamentul de lucru necesar. 
8.23 – Prestatorul se obliga sa raspunda de conduita salariatilor sai. 
8.24 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare 
la prezentul contract confidenţiale şi nu va publica sau divulga nici un element al prezentului contract 
fără acordul scris, prealabil al beneficiarului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării 
sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului; 
8.25 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea 
prealabilă a beneficiarului şi de a se angaja în orice activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale 
faţă de beneficiar conform prezentului contract; 
8.26 Prestatorul se obligă să remedieze orice executare necorespunzătoare a serviciilor, într-un termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la data unei asemenea cereri. 

 
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 plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de la 
data primirii facturii fiscale emise de catre prestator insotita de documentele intocmite si care 
reprezinta confirmarea prestarii serviciilor. 
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.  
9.4 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 11, serviciile prestate în termenul convenit.  
9.7 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
9.8 - Sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, bunurile si 
personalul achizitorului final, de care acesta ia cunostinta in timpul prestarii serviciilor sau in mod 
accidental. 
 
10 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1 -  In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati 0,10 % pe zi de intarziere din plata 
neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
10.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment. 

Clauze specifice 
 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului  
11.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.  
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 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 caietul de 
sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
11.3 - Sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, bunurile si 
personalul achizitorului final, de care acesta ia cunostinta in timpul prestarii serviciilor sau in mod 
accidental. 
11.4 – Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului la sediul autoritatii 
contractante 
11.5 – Programul de lucru în care urmează să îşi desfăşoare activitatea personalul prestatorului este în 
zilele de luni pana vineri, in intervalul orar 06.00-14.00, timp de 8 ore. 
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11.6 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul de lucru al prestatorului având în vedere 
specificul activităţii de lucru. 
11.7 – Serviciile de curăţenie cuprind următoarele acţiuni: 
 
A. Operaţiuni care vor fi efectuate în fiecare zi, intervalul orar 08.00-14.00: 

 aerisirea, măturarea , curăţarea  ; 

 măturarea, spălarea scărilor şi holurilor de acces; 

 spalarea cu detergent a pardoserilor din spatiile interioare si exterioare;  

 schimbarea sacilor menajeri; 

 dezinfectarea  şi igienizarea oficiilor,  a coşurilor şi a pubelelor de gunoi; 

 aerisirea  si odorizarea incaperilor si holurilor; 

 completarea materialelor consumabile (hartie igienica, sapun lichid, odorizant WC); 

 strangerea si evacuarea gunoiului si a resturilor menajere din spatii la locul de depozitare a 
gunoiului; 

 curatarea petelor aparute accidental; 

 spalarea, dezinfectarea si odorizarea grupurilor sanitare (vaselor de WC la interior si la exterior si 
a tuturor partilor componente ale cabinelor de WC ( pereti, tevi, robineti, oglinzi, etajere, 
savoniere, chiuvete, masti de chiuvete, cosuri de gunoi, suporturi de hirtie igienica, 
pardoseli,cabine dus etc.); 

 colectarea selectiva a deseurilor şi depozitarea acestora în mod corespunzător; se va ţine cont de 
destinaţia fiecărui recipient, astfel încât descărcarea acestora în containere să se facă conform 
destinaţiei 

 
 

B. Operaţiuni care vor fi efectuate săptămânal: 
 

 Indepartarea prafului de pe pereti si plafoane 

 Indepartarea panzei de păianjen; 

 Stergerea de praf a picioarelor mobile, 

 stergerea cu laveta umeda si apoi cu laveta uscata a tamplariei de la usi si ferestre, birourilor, 
meselor, scaunelor, dulapurilor, balustradelor de scari, feroneriei etc.; 

 stergerea si indepartarea prafului de pe piese de mobilier, pervazurile ferestrelor, glafurile de la 
ferestre si alte obiecte din incăperi; 

 Spalarea si dezinfectarea cosurilor de gunoi 

 Desprafuirea obiectelor si a plantelor ornamentale 
 
C. Operatiuni care vor fi efectuate in cadrul curăţeniei generale: 
 

 spalarea cu solutii detergent a usilor, tamplariei usilor si ferestrelor, mobilierului, balustradelor  
de la scari si a tuturor suprafetelor acoperite cu faianta, marmura, etc.; 

 spalarea geamurilor; 

 curatarea prafului de pe elementele ornamentale ale peretilor si tavanelor; 

 curatarea tapiseriei de la scaunele si fotoliile  din incaperi; 

 curatarea cu laveta umeda, la exterior, a corpurilor de iluminat, tablourilor, etc; 

 curatarea de praf a caloriferelor; 

 stergerea si aspirarea prafului de pe pereti si suprafate greu accesibile; 

 stergerea mobilierului cu solutii antistatice; 
          alte operatii necesare in indeplinirea sarcinilor din obiectul de activitate; 
11.7 – Operaţiuni necesare punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea 
selectivă  a deşeurilor în instituţii publice: 
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- golirea bisăptămânală  a recipientelor destinate colectării selective a deşeurilor amplasate în holul 
instituţiei; 
- transportul deşeurilor colectate selectiv şi depozitarea acestora pe categorii de deşeuri  în pubelele 
amplasate în spaţiul special amenajat de către instituţie (la intrarea în instituţie sunt amplasate pubele  
inscripţionate cu tipul de deşeuri care pot fi depozitate în ele) 
 
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 propunerea tehnică 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 propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop.  
13.3. Recepţia serviciilor se va face pe baza procesului verbal de recepţie lunară care va fi anexată 
facturii emise de prestator. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 (1)  Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului.  
 (2) În cazul în care  executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
14.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului  trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către executant, 
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
14.3 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.  
14.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul 
contract , achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru, in timp util, executantului. La două 
notificări, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără a plăti daune executantului, 
contractul fiind desfacut de drept, fără punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 
14.5 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
parti, cu cel putin 1 luna inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
14.6 Prezentul contract poate fi reziliat in urmatoarele situatii: 
a) la terminarea perioadei de valabilitate; 
b) prin acordul scris al partilor; 
c) nerespectarea uneia sau mai multor prevederi contractuale, daca partea in culpa nu ia masuri de 
executare in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii scrise din partea celeilalte 
parti. 
 
15. Ajustarea pretului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara. 
15.2 – Pretul contractului nu se actualizeaza. 
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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 - Executantului are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract.  
 
18. Încetarea contractului 
18.1 - Prezentul contract de prestare va înceta automat dacă în termen de 24 ore de la data ordinului de 
începere a serviciilor, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor care fac obiectul contractului. 
Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a 
instanţie de judecată. 
18.2 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia 
autorităţilor sau a instanţei de judecată, în următoarele cazuri: 
a) o parte este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei 
înainte de începerea executării prezentului contract; 
b) o parte cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte 
părţi; 
c) prin împlinirea termenului; 
d) unilateral, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile calendaristice înainte de data la care se doreşte 
încetarea contractului; 
e) prestatorul nu prestează şi nu asigură prestarea serviciilor conform cu prevederile prezentului 
contract; 
f) prestatorul refuză să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor; 
g) prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 
h) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 
achizitorul o poate justifica. 
18.3 - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 18.1 şi 18.2 
achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 
3 zile prestatorului, făfă necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 
instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar ne limitându-se la acestea: 
a) prestatorul un furnizează şi un asigură montarea serviciilor conform cu prevederile prezentului 
contract; 
b) prestatorul un se conformează într-o perioadă de cel mult 2 zile notificării emise de către aczizitor 
care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul 
contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării şi montării 
serviciilor; 
c) prestatorul refuză să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor; 
d) prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune 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 o poate justifica; 
f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate 
într-un act adiţional la prezentul contract; 
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g) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract; 
h) prestatorul un poate furniza garanţiile solicitate. 
18.4 - În termen de 5 zile după momentul rezilierii, achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate şi 
toate sumele cuvenite prestatorului la data rezilierii. 
18.5 - Dacă achizitorul  reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a 
renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit, în baza prezentului contract, orice pierdere sau 
prejudiciu suferit. 
18.6 - În urma unui preaviz de 15 zile acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract 
dacă achizitorul: 
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricărei 
certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract; 
b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 60 zile pentru motive 
nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa prestatorului. 
18.7 - Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit anterior 
acesteia în temeiul prezentului contract. 
 
19. Forta majora 
19.1 – Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2 – Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3 – Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
19.5- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte partii ncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
20. Solutionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
20.2 - Daca, dupa 30 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul autorităţii contractante. 

 
21. Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
22. Comunicări  
22.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  
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 România.  
 
24. Clauze generale referitoare la protecţia datelor cu carácter personal 
24.1 - Prestatorul colectează şi prelucrează datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a acestor date, 
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în vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a 
distrugerii sau a deteriorării accidentale. 
24.2 - În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia 
datelor) şi ale legislaţiei naţionale. 
24.3 - Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului 
contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este 
parte contractantă. 
24.4 - Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării 
prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume şi prenume, adresa, serie şi număr carte de 
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poştă electronică, cod bancar). 
24.5 - Datele personale ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate 
de Prestator instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care îi revin acestuia. 
24.6 - În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului în alte scopuri 
decât cele prevăzute la art. 24.3, prestatorul va informa beneficiarul şi îi va solicita acordul scris cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
24.7 - Prestatorul asigură dreptul Beneficiarului la informare şi acces la datele cu caracter personal, 
dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ştergere, la restricţionare şi opoziţie în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 
24.8 - Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de 
executare a contractului şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la 
arhivarea documentelor. 
 
25. Dispozitii finale 
25.1. Prezentul contract a fost incheiat azi …………………. în doua exemplare originale câte unul pentru 
fiecare parte contractantă. 
 
 
   BENEFICIARUL                       PRESTATORUL 
   Colegiul Tehnic Napoca 
 
         DIRECTOR                                                                                   
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