
CONTRACT DE SERVICII 
Nr. ___ _, _____ din _______ .2020 

1. Preambul 
in temeiul Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile $i completarile 

ulterioare ~i ale Hotararii de Guvern nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile 
$i completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii intre: 

UNIT A TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA - JUDETUL CLUJ, cu sediul in Cluj 
Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, cod po$tal 400609, Telefon: 0372-640060, Fax : 
0372-640074, www.cjcluj.ro. e-mail: cjc@cjcluj.ro. cod fiscal: 4288110, cont trezorerie: 
RO43TREZ24A800130710130X, deschis la Trezoreria municipiului Cluj - Napoca, 
reprezentata legal prin Pre$edintele Consiliului Judetean Cluj - di. ALIN TI~E, in calitate de 
achizitor, pe de o parte 

~i 
_____ cu sediul in----~ _____ ------~ cod po~tal: 

______ telefon/fax ____ __, numar de inmatriculare ______ emis 
de Oficiul Registrului Comertului _____ ____, cod fiscal ______ cont trezorerie 
_________ deschis la Trezoreria __ __, reprezentata prin administrator 
________ n calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1 in prezentul contract urmatorii termeni vor fl interpretati astfel: 
a. contract - reprezinta prezentul contract $i toate Anexele sale. 
b. achizitor $i prestator - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e. produse - echipamentele, ma$inile, utilajele, piesele de schimb $i orice alte bunuri cuprinse 
in anexa/anexele la prezentul contract $i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza 
aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre$elii 
sau vinei acestora, care nu putea fl prevazut la momentul incheierii contractului $i care face 
imposibila executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parµ; 
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j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de elaborare a studiului geotehnic tn faza unica §i 
verificare Af pentru Podul de la km. 14+913 din cadrul obiectivul ,,Imbunatatirea 
infrastructurii rutiere de importanra regionala - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul 
Bistri!ei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 
18+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gadalin - Bontida - DN lC (km 0+000 - km 
16+933,100)" - LOT 2 - DJ 161 (km 0+000 - km 16+933,100)", conform caietului de sarcini §i 
a ofertei prezentate, tn perioada convenita §i tn conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

5. Preful contractului 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, 
platibil prestatorului de catre achizitor, conform ofertei financiare, este de 125350 lei, la 
care se adauga TV A conform actelor normative tn vigoare la data receptionarii facturii. 
5.2. Pretul prezentului contract este ferm pe toata durata de executare a contractului §i se va 
achita de catre achizitor. 
5.3. Transportul echipamentelor §i a speciali§tilor se realizeaza tn exclusivitate pe cheltuiala 
firmei prestatoare. Toate materialele utilizate §i toate mijloacele tehnice sunt asigurate de 
catre ofertant §i sunt incluse in cadrul valorii contractului. 

6. Durata contractului 
6.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnarii acestuia de catre ambele parti 
contractante §i este valabil pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe 
care il produce. 
6.2. Termenul pentru prestarea serviciilor este de maxim 60 de zile calendaristice de la 
semnarea contractului. 

7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului tncepe dupa semnarea prezentului contract de catre ambele 
parti. 
7.2. Activitatile desfa§urate in cadrul serviciilor solicitate se vor desfa§ura pe toata durata 
contractului, fara discontinuitii!i. 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele prezentului Contract sunt: 
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a) Caietul de sarcini, inclusiv, daca este cazul, clarificarile ~if sau masurile de 
remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice ~i 
financiare 

b) Propunerea tehnica, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de 
evaluare 

c) Propunerea financiara, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de 
evaluare 

8.2. In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct. 8.1, prevederile 
acestora var fl aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor 
enumerate mai sus. 
8.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite 
elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 
Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini. 
8.4. Documentele contractului constituie anexe - parti integrante ale prezentului contract. 

9. Obligaµile principale ale prestatorului 
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la cele mai inalte standarde §i / sau 
performante in conformitate cu conditiile impuse in caietul de sarcini §i oferta tehnica 
depusa. 
9.2. Serviciile ce urmeaza a fi furnizate conform NP074/2014 sunt urmatoarele: 
1. rapoarte: 

studio geotehnic - 1 buc. 
verificare la cerinta Af - 1 buc. 

2. lucrari de teren: 
Foraje rotative in pamanturi min. 0100mm, intre nivelul solului ~i 25 m, incluzand 

toate cele necesare - minim 4 foraje 
Prelevari de probe netulburate - min. SO buc. 
Prelevare proba apa subterana - 1 buc. 

3. Incercari de laborator: 
Determinare incercari fizice pe pamanturi - min. 50 buc. 
Determinare incercari de forfecare directa CD - min. 25 buc. 
Determinare incercari de edometrie - min, 25 buc. 
Determinare agresivitate chimica a apei subterane - 1 buc. 

9.2. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuala (brevete, nume, ma.rd inregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 
achizitionate; §i 

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia 
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de 
catre achizitor. 
9.3. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de 
prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
Prestatorul trebuie sa foloseasca numai personal instruit ~i autorizat pentru prestarea 
serviciilor. 
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9.4. Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele §i orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de §i pentru contract, in masura in 
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract, astfel incat sa se asigure derularea eficienta a activitatilor. 
9.5. Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului §i in 
termenul indicat de acesta, orice deficienta in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea 
obligatiilor sale contractuale. 
9.6. Prestatorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale contractuale §i 
dupa incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia 
romaneasca aplicabila. 
9.7. Codul de conduita al prestatorului: 
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in orice circumstanta cu obiectivitate §i 
impaflialitate, ca un bun §i loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice §i 
deontologice ale profesiei sale, precum §i cu discretia necesara. in special, prestatorul se va 
abtine de la a face orice declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in 
cadrul acestuia fara aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum §i de 
la a se angaja in orice activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fata de achizitor 
prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in orice fel fara 
asentimentul scris al acestuia, obtinut in prealabil, $i va face acest lucru cunoscut tertilor ori 
de cate ori este cazul. 
(2) Prestatorul se obliga sa respecte §i sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei 
romane§ti relevante in vigoare, §i garanteaza ca personalul propriu §i dependenpi acestora 
respecta §i se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta 
standardele internationale de mundi (ILO), conventiile cu privire la libertatea de asociere §i 
negocieri colective, eliminarea muncii fortate §i a discriminarii la locul de munca $i abolirea 
muncii copiilor. 
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul §i personalul acestuia vor respecta 
drepturile omului $i libertatile cetatene§ti, §i se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel 
practicilor politice, culturale §i religioase din Romania. 
(4) ln cazul in care prestatorul $i/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau 
dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, §i/sau va oferi sau va accepta sa dea sau 
sa procure vreunei persoane or_ice cadou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau 
recompensa pentru a face sau a nu face orice act, §i/sau pentru a favoriza sau defavoriza 
orice persoana in legatura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din 
urma are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fara ca prin aceasta 
insa sa se aduca vreun prejudiciu oricaror drepturi di§tigate de prestator in baza acestui 
contract. 
(5) Pia.tile efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestui contract reprezinta 
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa il obtina in legatura cu acest 
contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, 
alocatie, plata indirecta sau orice alt venit/beneficiu in legatura cu sau ca rezultat al 
indeplinirii obligatiilor prevazute in acest contract. 
(6) Toate rapoartele $i documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, 
statistici, calcule, haze de date, software §i inregistrari suport sau orice materiale 
achizitionate, compilate sau pregatite de catre prestator in executarea acestui contract vor fl 
proprietatea achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede altfel. 
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Prestatorul se obliga sa livreze aceste documente, in original, achizitorului dupa finalizarea 
contractului §i sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, cu 
exceptia cazului in care achizitorul il autorizeaza in scris in acest sens. 
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor §i/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuala §i/sau industriala, obtinute in executarea sau ca urmare 
a executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor tn care astfel de drepturi sunt preexistente 
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera 
dupa cum considera necesar, fara nici un fel de limitare geografica sau de alta natura. 
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau 
comision in legatura cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor 
§i/sau oricarui alt drept de proprietate intelectuala §i/sau industriala, utilizat in cadrul sau 
pentru scopurile acestui contract. 
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea na§tere unor cheltuieli comerciale 
neobi§nuite. Daca astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are 
dreptul de a efectua orice verificari documentare §i la fata locului pe care le considera 
necesare in scopul analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobi§nuite. 
(10) Prestatorul va trata toate documentele §i informatiile primite in legatura cu contractul 
ca avand caracter confidential §i - cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar 
pentru buna derulare a contractului §i atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau 
dezvalui orice aspecte ale prezentului contract §i nu va divulga orice informatie obtinuta de 
la achizitor fara acordul prealabil, tn scris, al acestuia, transmis prin managerul de contract. 
De asemenea, nu va utiliza aceste informatii §i nu va face referi la acestea in prestarea unor 
servicii pentru alpi. In cazul in care exista divergente de opinie intre prestator §i achizitor cu 
privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informapi in scopul derularii 
contractului, decizia achizitorului tn aceste situatii este finala §i neapelabila. 
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga sa mentina 
secretul profesional pe tntreaga durata a acestui contract §i dupa incetarea acestuia. in acest 
sens, afara de cazul in care achizitorul consimte in scris la aceasta, atat prestatorul, cat §i 

personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nici o 
informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata contractului §i nu vor face 
publice nici o informatie sau recomandare formulata tn executarea contractului sau ca 
rezultat al prestarii serviciilor. De asemenea, prestatorul se obliga sa nu utilizeze informatiile 
furnizate lui sau obtinute pe parcursul derularii contractului §i/sau rezultatele studiilor, 
testelor §i cercetarilor desfa§urate pe parcursul §i 1n scopul executarii acestui contract intr
un mod care aduce sau este de natura a cauza prejudicii achizitorului. 
9.8. Conflictul de interese : 
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie 
care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract tn mod obiectiv §i 
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor 
politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi sau interese 
comune. Oricare ar fi situatia, aparipa unui conflict de interese trebuie notificata de catre 
prestator imediat achizitorului, in scris. 
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv eel de conducere, nu se afla intr-o 
situatie care poate da na§tere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat §i fara 
nici un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau care se 
afla intr-o astfel de situatie. 
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(3) Prestatorul se va abtine de la orice legaturi ~i relatii, comerciale sau de alta natura, care 
au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. in 
cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independenta, achizitorul are dreptul de a 
rezilia contractul, rara obligatia notificarii formale a prestatorului §i fara a aduce atingere 
dreptului achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a 
acestei situapi. 
(4) Achizitorul i§i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de prestator in 
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate §i de a solicita luarea de masuri 
suplimentare daca va considera necesar. 

10. Obligafiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor efectuate de catre prestator in 
termen de 30 de zile de la receptia documentatiei.. 
10.2. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la receptia 
documentatiei, atunci acesta are obligatia de a plati penalitati, cu respectarea prevederilor 
Legii 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de 
plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesioni§ti §i intre 
ace~tia §i autoritati contractante, din plata neefectuata. 

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor 
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu§e§te sa-§i execute obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, 
penalitati, cu respectarea prevederilor articolului 1.536 din Legea nr. 287 /2009 privind 
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, din valoarea serviciilor neexecutate. 
11.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre prestator, in mod 
culpabil §i repetat, da dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat §i de a 
pretinde plata de daune-interese, fara a mai fi necesara punerea in intarziere ori vreo alta 
formalitate prealabila. 
11.3. Achizitorul i§i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare 
scrisa, adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu 
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau 
despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

Clauze speci_fice 

12. Garanfia de bunii execufie a contractului 
Pentru indeplinirea prezentului contract nu se constituie garantie de buna executie. 

13. Alte responsabilitafi ale prestatorului 
13.1. Prestatorul are obligapa de a executa serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu 
propunerea sa tehnica §i a caietului de sarcini. 

6/12 



13.2. Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementarile ~i regulamentele 
interioare ale beneficiarului pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate 
echipamentele. 

14. Alte responsabilitiifi ale achizitorului 
14.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati §i/sau informatii 
pe care acesta le detine §i pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

15. Recepfie ~; verificiiri 
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 

16. lncepere,jinalizare, intiirzieri, sistare 
16.1. (1) Demararea contractului incepe odata cu semnarea contractului de catre ambele 
parti ~i se incheie la predarea tuturor documentatiilor solicitate. 
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri §i/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate in exclusivitate achizitorului, pafl:ile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; §i 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 

contractului. 
16.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in termenul contractului trebuie finalizate 
in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii 
serviciilor. 
(2) In cazul in care apar: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
ii) alte circumstante neobi§nuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 
de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci pa~ile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare §i vor semna un act aditional. 
16.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. 
Modificarea dateijperioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu 
acordul partilor, prin act aditional. 
16.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice intarziere din culpa dovedita a prestatorului in indeplinirea contractului da 
dreptul achizitorului de a solicita penalitap prestatorului. 

17. Ajustarea pretului contractului 
17.1. Pentru serviciile prestate, sumele datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2. Pretul prezentului contract este ferm pe intreaga durata de executare a prezentului 
contract §i nu este supus vreunei ajustari sau actualizari. Astfel, ofertantul i§i va asigura pe 
toata perioada de executare a contractului toate resursele, materiale §i umane, astfel incat sa 
se incadreze in pretul contractului, declarat in propunerea sa financiara. 
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18. incetarea contractului 
(1) Prezentul contract 1nceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele 
parµ, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a disparitiei, fara 
vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este 
definit in legislatia aplicabila. 
(2) In plus fata de motivele de focetare a contractului mentionate in prezentul contract, 
achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, in cazul in care acesta : 

a) intra in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, 
reglementata prin lege; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile 
prevazute la litera a); 

c) a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatore§ti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii $i/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave 
abateri de la conduita profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise 
de lege; 

d) a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatore§ti, pentru frauda, 
coruptie, implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala prin 
care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

e) a fost declarat vinovat de incalcarea grava a obligatiilor contractuale ca urmare a unei 
alte proceduri de licitatie, finantata din bugetul Uniunii Europene; 

f) este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul 
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care 
astfel de modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract; 

g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea 
corespunzatoare a prezentului contract; 

h) nu furnizeaza garantiile $i/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu I§i 
poate respecta angajamentele asumate. 

(3) In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pana la data incetarii contractului. 
(4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara 
punerea in intarziere, $i de a pretinde daune - interese in oricare dintre urmatoarele situatii: 

a) prestatorul nu i§i indepline§te obligatiile asumate prin prezentul contract; 
b) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duca la fodeplinire instructiunile emise de 

catre achizitor sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare 
necorespunzatoare a obligapilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea 
corespunzatoare §i in termenele prevazute a serviciilor. 
(5) In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie 
direct, fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte parti, costurile respective 
fiind imputabile prestatorului. 
(6) lmediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate 
masurile necesare pentru a opri executarea obligapilor sale de o maniera prompta §i 
organizata, in a§a fel incat costurile sa fie minime. 
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(7) Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre prestator pana la finalizarea 
serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare 
aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului orice sume 
restante. 
(8) In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau 
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sa perceapa de la 
prestator daune-interese, in cuantum de 0, 1 % din preiul contractului fara TVA, pentru 
fiecare zi ramasa de la data rezilierii contractului ( exclusiv) pana la data expirarii perioadei 
de executie a contractului (inclusiv), dar nu mai mult decat pretul contractului. Prestatorul 
nu are dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nici o alta suma in afara celor datorate de 
achizitor pentru serviciile deja prestate. 
(9) Achizitorul poate cere rezilierea contractului daca: 

a) prestatorul a abandonat contractul; 
b) prestatorul neglijeaza in mod flagrant §i repetat sa-§i indeplineasca obligatiile 

contractuale, de§i a fost notificat de achizitor; 
c) prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract fara sa obtina in prealabil 

acordul scris al achizitorului; 
(10) Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 

a) achizitorul nu-§i indepline§te obligatiile care sunt in sarcina sa ~i prin aceasta pune 
pe prestator in situatia de a nu putea executa lucrarea; 

b) achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute ~i datorita unor 
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
(11) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul (9) si punctul (10) se va 
notifica in scris partii contractante. 
(12) Achizitorul va avea, pana la data intreruperii §i incetarii contractului, acelea~i obligatii 
prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor prestate §i receptionate pana In acel moment. 
(13) In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe 
care trebuie sa le suporte prestatorul ~i care se vor scadea din obligatiile de plata pe care 
achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor. 
(14) In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se va 
face conform prevederilor legale in vigoare la acea data. 
(15) Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in eel mult 10 zile de 
la aparitia unor circumstante care nu au putut fl prevazute la data incheierii contractului §i 
care conduc: 

a) la modificarea clauzelor contractuale in a§a masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public; 

b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor 
conjuncturi economice care determina imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale; 
(16) In cazul prevazut la punctul (15), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract tndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 
(17) In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara 
punerea in intarziere §i fara nici o alta formalitate prealabila. 
(18) Punctul (17) are drept efect desfiintarea neconditionata a contractului, de indata ce a 
expirat termenul de executare, fara ca obligatiile contractuale sa fi fost duse la indeplinire. 
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(19) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fl necesara intervenJia unei 
instanJe judecatore§ti, in cazul in care una din parJ:i : 

(a) nu-§i exercita una din obligaJiile esenJiale enumerate in prezentul contract; 
(b) este declarata in stare de incapacitate de plaJi sau a fost declan§ata procedura de 

faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

19. Amendamente 
19.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiJional, pentru cauze care nu au putut fi 

prevazute la data tncheierii contractului. 
19.2. ParJile contractante au dreptul, pe perioada de execuJie a contractului, de a conveni 
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiJional, in termenii §i condipile prevazute 
prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cre§terea preJului 
contractului. 
19.3. Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiponale 
intra in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte. 
19.4. Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, in 
orice moment §i de orice maniera considera necesar, notificand prestatorul in acest sens cu 
eel puJin 5 zile inainte. In cazul in care perioada de suspendare a execuJiei contractului 
depa§e§te 90 de zile, iar suspendarea nu este impusa de neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare, de catre prestator, a obligaJiilor ce ii revin, prestatorul are dreptul de a 
solicita achizitorului reluarea executarii in termen de maxim 30 de zile. in cazul in care 
achizitorul nu accepta acest lucru, prestatorul are dreptul de a considera contractul ca 
reziliat. 

20. Cesiunea 
in prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor rezultate din acesta, obligatiile 
nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate §i asumate 
initial. 

21. Forta majora 
21.1 (1) Forta majora exonereaza in condiJiile legii, parJile contractante de indeplinirea 
totala sau parJiala a obligaJiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care 
aceasta acJioneaza. 
(2) Partea care invoca forJa majora, este obligata sa notifice celeilalte parJi, in termen de 5 
zile, producerea evenimentului, anexand in acest sens certificate eliberate de Camera de 
ComerJ §i lndustrie competenta teritorial, sau alt organism abilitat al statului §i sa ia toate 
masurile posibile in vederea limitarii consecinJelor lui. 
21.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a forJei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau parJilor pana la apariJia acesteia. 
21.3 Daca forJa majora acJioneaza sau se estimeaza ca va acJiona o perioada mai mare de 2 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parJi incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parJi sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

22. Solutionarea litigiilor 
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22.1. Achizitorul §i prestatorul vor depune 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. 
22.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i prestatorul nu 
reu§esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente. 

23. Clauzii standard privind protectia date/or personale 
23.1 PartHe trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind 
protectia datelor cu caracter personal. 
23.2 Partile sunt con§tiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se 
aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana §i oricarei 
persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea 
Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a 
urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la: 

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind §tergerea, corectarea 
sau transferul informatiilor personale, 

- informarea in caz de bre§a de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval 
maxim de 72 ore §i, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o 
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia, 

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu 
Regulamentul 679/2016. 
23.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care ii au 
incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii. Orice prelucrare suplimentara sau in alt scop 
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea, 
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada 
corespondenta realizarii obiectului principal al contractului. 
23.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau 
comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. 
Prin urmare, PartiJe vor lua toate masurile tehnice §i in special organizatorice necesare, in 
ceea ce prive§te obligatiile asumate prin aceasta clauza: 

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea 
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au drept de acces §i ca datele cu caracter personal nu 
pot fl citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii 
§i dupa stocare; 

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fl citite, copiate, modificate sau 
eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului §i ca este posibil 
sa verifice §i sa stabileasca catre care organisme se dore§te sa se efectueze transferul datelor 
cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; 

- se vor asigura ca pot verifica §i stabili daca §i de catre cine au fost introduse, 
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor; 

- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti; 
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- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentala; 

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fl prelucrate separat. 

24. Legea aplicabila $i limba care guverneazii contractul 
24.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana, cu exceptia cazului in care partile 
convin in scris, la inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare. 
24.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

25. Comuniciiri 

25.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
25.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in 
momentul primirii. 
25.3. Comunicarile intre pafti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

Partile au in tel es sa focheie prezentul contract, azi _ _____ in 2 ( doua) exemplare 
originale, de valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. 

ACHIZITOR 
JUDETUL CLUJ 
PRE~EDINTE, 

ALINTI~E 
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