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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
 
 

 Încheiat între : 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Romană 

nr. 6, sectorul 1 - cod poştal 010374, Oficiul poştal 22, telefon: 021-319.19.00; 319.19.01 ; fax: 

021-319.19.66, cod fiscal 4433775, cont IBAN ______________________________ deschis la 

Trezoreria Statului Sector 1 București, reprezentată prin RECTOR - Prof. univ. dr. Nicolae 

ISTUDOR, în calitate de Achizitor, pe de-o parte 

și 

S.C. ................... S.R.L,  cu sediul în ......................., Judet ........................., telefon/fax: 

......................., înregistrată la Reg.Comerţului sub nr. ............................, cod fiscal 

............................., având cont nr. ........................................deschis la ........................................, 

reprezentată prin ...................................... în calitate de Prestator. 

 

2. Definiţii 

  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract și toate anexele sale; 

b. achizitor și prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și 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 in 

legătură cu serviciile prestate conform contractului; 

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, 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 exhaustiv, ci enunţiativă. Nu este 

considerată 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 părți; 

g. oră- 60 minute; zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

h. durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi, 

potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la 

epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

i. ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde documentele de calificare, 

propunerea financiară şi propunerea tehnică; 

l. act adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de servicii. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 
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4. Obiectul principal al contractului 

 

4.1.(1). Prestatorul se obligă să presteze „Servicii pentru digitalizare cărți Editura ASE ” cod CPV: 

79999100-4 – Servicii de scanare (Rev.2) pentru Direcţia Direcția de Managementul Cercetării 

și Inovării din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în perioada de valabilitate a 

prezentului contract, conform normelor profesionale și legale în domeniu, prevederilor 

prezentului contract și anexelor la acesta, precum şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. De asemenea, prestatorul va asigura servicii de suport și garanție pentru o 

perioadă de 12 luni de la recepția serviciilor, conform prevederilor caietului de sarcini și ofertei 

tehnice. 

4.1.(2) Prestatorul se angajează să asigure și să presteze serviciile specificate mai jos: 

a) integrarea unui sistem DRM (Digital Rights Managed) atât cu platforma de 

comerț electronic din cadrul Editurii ASE, cât și cu alte sisteme ce pot livra 

conținut electronic către studenții din cadrul ASE, studenți externi sau chiar 

cititori din categoria publicului larg; 

b) publicarea și distribuirea securizată a conținutului electronic din cadrul Editurii 

ASE către o gamă variată de dispozitive de citire, editare, printare de conținut 

electronic protejat; 

c) serviciul trebuie să fie de tip perpetuu și administrat de furnizor în baza unui 

pachet anual de servicii de suport tehnic; 

d) accesarea conținutului electronic din cadrul Editurii ASE trebuie să fie bazată 

pe identificarea ID a cumpărătorului, printr-un link securizat generat automat de 

sistemul implementat; 

e) restricționarea conținutului la un anumit număr de echipamente/cumpărător; 

f) să existe posibilitatea de a seta opțiunile de editare, printare, copiere; 

g) să existe posibilitatea atât de a vinde conținutul electronic, cât și de a-l închiria 

pentru o anumită perioadă de timp; 

h) conținutul electronic livrat trebuie să poată fi accesat de cumpărător atât online, 

cât și offline; 

i) sistemele de citire/accesare a conținutului electronic comandat de cumpărător 

să fie compatibile iOS, Android, Mac și PC; 

j) gestionare de cărți electronice în format PDF sau EPUB; 

k) securizarea conținutului electronic în format PDF sau EPUB3 la accesare, 

copiere, printare, editare neaurtorizată; 

l) integrarea conținutului electronic protejat cu diverse platforme de comerț 

electronic pentru comercializarea și/sau închirierea cărților din cadrul Editurii 

ASE; 

m) instruirea personalului desemnat de Editura ASE pentru utilizare, instruire ce 

se va organiza după ce toate soluțiile serviciilor solicitate și implementate sunt 

funcționale. 

n) asigurarea de suport tehnic și garanție pentru toate serviciile implementate, 

timp de 12 luni  de la recepția serviciilor implementate, prinremedierea tuturor 

defecțiunilor/problemelor ce pot să apară în funcționarea serviciilor 

implementate/configurărilor efectuate. 

4.2. Pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului contract, achizitorul îşi rezervă dreptul 

de a opta în orice interval de derulare, pentru variaţia cantităţii de servicii de achiziţionat, în sensul 

reducerii unor prestaţii în funcţie de necesităţi şi de valoarea fondurilor disponibile în momentul 

respectiv.  

4.3. În cazul adoptării deciziei de renunţare la unele prestaţii, în termenul de valabilitate a 

prezentului contract, achizitorul va ţine seamă de prevederile legale în vigoare cu privire la 

necesitatea reducerii ponderii anumitor cheltuieli de către instituţiile publice, indiferent de modul 
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de finanţare şi de subordonare a acestora sau de eventuale măsuri proprii, cu caracter intern, ce 

pot fi stabilite în perioada următoare.  

4.4. În cazuri temeinic justitificate de necesitatea reducerii cheltuielilor proprii, achizitorul îşi 

rezervă dreptul de a adopta în orice etapă a derulării, decizia unilaterală şi necondiţionată de a 

renunţa definitiv la servicii. În aces caz, achizitorul va proceda la notificarea prealabilă, în scris, 

a prestatorului, cu 15 de zile anterior renunţării şi va preciza argumentele legale care determină 

respectiva decizie.   

4.5. Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

efectiv și corect prestate. 

         

5. Preţul contractului și modalități de plată 

 

5.1. Preţul total pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului, de către achizitor pentru 

serviciile care fac obiectul prezentului contract, corect și efectiv prestate, care fac obiectul 

contractului, este de ……………… lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în sumă de 

…………….. lei, rezultând o valoare totală cu TVA inclusă de …………….. lei. 

5.2. Prețul este ferm și nu se ajustează pe durata de valabilitate a contractului.   

5.3. In pret sunt incluse toate costurile necesare prestării serviciilor aferente prezentului contract 

(manopera aferentă instalării, configurării și testării serviciilor livrate prin realizarea tuturor 

configurărilor/setărilor necesare pentru a pune soluția în funcțiune cu toate configurațiile 

necesare pentru o funcționare optima și asigurarea funcționarii serviciilor la parametrii agreați, 

costurile pentru deplasarile la interventii generate de defectiunile accidentale, costurile instruirii 

personalului Achizitorlui, costurile generate de asigurarea garanţiei şi suportului timp de 12 luni 

de la recepţia serviciilor,etc.) 

5.4. Facturarea serviciilor aferente prezentului contract va putea fi realizata de catre Prestator 

dupa semnarea de catre ambele parti a procesului verbal de receptie fara obiectiuni. 

5.5. Plata se va face în contul de trezorerie al prestatorului în maximum 30 zile de la recepția 

serviciilor efectiv și corect prestate, în baza fiecărei solicitări a achizitorului,și primirea facturii 

fiscale detaliate de la prestator. 

5.6. Documentele în baza cărora se va face plata de către achizitor vor fi următoarele:  

- factura fiscală; 

- procesul verbal de recepţie a serviciilor;  

- certificat de calitate/declaraţie de conformitate. 

-certificat de garanție a serviciilor de 12 luni de la recepția serviciilor.  

5.7. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturile 

fiscale şi se obligă să restituie atât eventualele sume încasate în plus, cât şi foloasele realizate 

necuvenit, aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente 

acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor) vor fi restituite achizitorului în 

termen de 5 zile de la constatare. 

5.8. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii şi ale contractului de 

achiziţie, a facturilor fiscale spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul 

sesizează prestatorului despre neregulile constatate şi returnează facturile în original, în termen 

de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către 

achizitor a noilor facturi prezentate de către prestator, completate cu datele corecte, potrivit legii 

şi a prezentului contract.   

5.9. Achizitorul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plăţi în avans. 

5.10. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru pachetul de 

servicii complet prestate și recepţionate. 

 

6. Durata contractului 
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6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii la Academia de Studii 

Economice de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii de catre parti a 

tuturor obligatiilor asumate. 

6.2. Prestarea serviciilor prevăzute la art. 4.1.(2) lit. a)-m) se va efectua până cel târziu la data 

de 31.12.2021. Prestarea serviciilor prevăzute la art. 4.1.(2) lit. n) se va efectua timp de 12 luni 

de la data recepției serviciilor. 

6.3. Partile contractante pot sa hotarasca de comun acord, prelungirea duratei contractului prin act 

aditional, cu conditia existentei fondurilor bugetare destinate pentru aceasta si in conformitate cu 

HG nr. 395/2016 si cu reglementarile legislatiei in vigoare. 

 

 

7. Documentele contractului 

 

7.1. Documentele contractului sunt: 

- Caietul de sarcini - ANEXA 1 

- oferta tehnico-financiară (nr….. ) acceptată în SEAP cu nr. DA…………...…… - ANEXA 2 

- orice acte adiţionale / anexe la contract, dacă vor exista, încheiate cu acordul părţilor, în 

condiţiile respectării legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare.  

 

8. Drepturile și obligațiile principale ale Prestatorului 

 

8.1. Prestatorul se obligă să presteze „Servicii pentru digitalizare cărți Editura ASE " pentru 

Editura ASE, din cadrul Academiei de Sudii Economice din Bucureşti în conformitate cu cerinţele 

din propunerea tehnică și caietul de sarcini. În caz de neconcordanţă între prevederile caietului 

de sarcini și oferta prestatorului, în măsura în care anumite elemente ale ofertei prestatorului 

sunt inferioare sau nu corespund cerințelor, prevalează cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 

Prestatorul va respecta timpii de constatare și de rezolvare, aceștia fiind considerati timpi 

contractuali.  

8.2. Prestatorul are obligaţia de a presta și finaliza serviciile solicitate, respectiv de a realiza 

operaţiunile specificate la art. 4.1. (2) al prezentului contract, folosind echipamente, mijloace de 

transport, personal calificat, softuri etc, în concordanță cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract și în propunerea tehnică, anexă la prezentul contract. 

8.3. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu solicitările și cerințele 

caietului de sarcini și prevederile legale aplicabile prezentului contract. 

8.4. Prestatorul va oferi suport tehnic și garanție. Pentru toate serviciile implementate, ofertantul 

va asigura o garanţie şi suport timp de 12 luni de la recepţia serviciilor. Garanţia se va efectua 

on site, la sediul Academiei de Studii Economice din Piața Romană nr. 6, sector 1 București și 

se referă la remedierea problemelor ce pot să apară în funcționarea serviciilor 

implementate/configurărilor efectuate. 

Timpul de constatare trebuie să fie de maximum 2 zile lucrătoare, iar timpul de rezolvare/ 

remediere a disfuncţionalităţile semnalate de maximum 10 zile lucrătoare. 

8.5. Prestatorul trebuie să deţină un serviciu de asistenţă tehnică şi suport prin telefon şi e-mail. 

Acest serviciu va recepţiona orice sesizare privind disfuncţionalităţile sistemului. Prestatorul va 

pune la dispoziţia achizitorului, cele doua nume, adrese de email şi numere de telefon pentru 

asistență și suport. 

8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor şi este răspunzător atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate (conform normelor de tehnică şi 

securitate a muncii), cât şi de calitatea serviciilor prestate şi de calificarea personalului folosit pe 

toată perioada de derulare a contractului. 

8.7. Prestatorul se obligă să asigure suport tehnic 24/7. 

8.8. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
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a) reclamaţii și / sau acţiuni în justiţie, ce pot rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instrumentele, uneltele folosite pentru sau în legătură cu prestaţia efectuată sau încorporate în 

aceasta  

si 

b) daune-interese, costuri, taxe și / sau cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

Constatarea de întârzieri nejustificate în efectuarea intervenţiilor din partea prestatorului poate 

atrage rezilierea contractului. 

c) neconformităţi în legătură cu serviciile prestate. 

8.9.(1). Prestatorul se obligă să instaleze, configureze şi să testeze serviciile livrate prin 

realizarea tuturor configurărilor/setărilor necesare pentru a pune soluția în funcțiune. Punerea in 

funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea 

corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare 

pentru o funcționare optimă. 

8.9.(2). După instalare și punere în funcțiune, personalul desemnat de achizitor, impreuna cu 

ofertantul, vor efectua teste funcționale. Ofertantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel 

de costuri din partea achizitorului, toate testele pentru a asigura funcționarea serviciilor la 

parametrii agreați. 

8.10. Prestatorul se obligă să instruiască personalul desemnat de Editura ASE.  

Instruirea va fi organizată după ce soluția este funcțională și trebuie să permită personalului 

Editurii ASE să înțeleagă diferitele componente precum și toate funcționalitățile, să utilizeze 

soluția, să efectueze operațiuni de mentenanță de bază și să depisteze problemele ce pot aparea 

în funcționarea acestora. 

 

 

9. Drepturile și obligațiile principale ale Achizitorului 

 

9.1. Achizitorul are următoarele drepturi: 

a) să i se presteze serviciile prevăzute la cap. 4 al prezentului contract; 

b) să conteste factura Prestatorului, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea acesteia, în 

cazul în care constată încălcarea prevederilor contractuale; 

c) să primească răspuns la sesizări şi să i se remedieze disfuncţionalităţile semnalate în 

termenul convenit de la semnalarea acestora.  

9.2. (1) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în conformitate cu prevederile 

cap. 14 al prezentului. 

9.3. Achizitorul are obligația să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare pentru 

realizarea obiectului contractului. 

9.4 Achizitorul are obligația să desemneze un responsabil de contract, persoană autorizată care 

să asigure fluxul de date şi informaţiile necesare Prestatorului pentru îndeplinirea obiectului 

contractului; respectiv persoanele desemnate prin decizie de a încheia procesul verbal de 

recepție a serviciilor. 

   

 10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

 

10.1. În cazul în care, din culpa sa, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda legală 

penalizatoare prevazută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind 

dobanda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănesti, precum și pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 

43/2012, cu completările ulterioare. Dobanda legală penalizatoare se aplică de drept pentru 
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fiecare zi de intârziere, până la indeplinirea efectivă a obligațiilor, fără a fi necesară punerea în 

întârziere a Prestatorului. 

10.2. În cazul în care, din culpa sa, achizitorul nu își onorează obligaţiile de plată a facturilor în 

termenul stabilit, prestatorul, are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate 

la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile 

pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând 

din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobanda 

legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligațiilor. 

10.3. 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.   

 

11. Încetarea contractului  

 

11.1. Prezentul contract înceteză de plin drept: 

a) la îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiilor contractuale asumate; 

b) prin acordul de voinţă al părţilor contractante; 

c) prin denunţarea unilaterală, în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (2) şi art. 223 alin. (1) din 

Legea nr. 98/2016 privind aciziţiile publice; 

d) prin imposiblitate de executare, în condiţiile art. 20; 

e) prin reziliere, în condiţiile stabilite mai jos. 

11.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, dă dreptul părţii lezate de 

a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, dacă partea 

culpabilă nu îşi execute integral obligaţiile în termenul stabilit în cadrul notificării. Partea 

lezată va avea, totodată, dreptul de a considera contractul de drept reziliat, cu o notificare 

scrisă prealabilă de 5 zile, a părţii în culpă, fără punere în întârziere şi fără intervenţia vreunei 

instanţe judecătoreşti. 

11.3. Încetarea contractului din orice motiv nu afectează drepturile şi obligaţiile deja scadente.  

 

12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 

 

12.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile cu profesionalismul şi cu promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat în cadrul prezentului contract. 

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru efectuarea eficientă a prestaţiei tuturor 

serviciilor convenite. 

12.3. Prestatorul este răspunzător pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi a metodelor proprii de 

prestare utilizate pe toată durata contractului. 

12.4. Prestatorul se angajează să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările Achizitorului, legate 

de neîndeplinirea sau de îndeplinirea defectuoasă a prezentului contract, şi să ia măsurile care 

se impun, în vederea rezolvării acestora, în termenul convenit. 

12.5. Prestatorul va informa reprezentantul Achizitorului despre toate impedimentele sau 

problemele apărute în cursul prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 

 

13. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 

 

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

rezonabile, în legătura cu derularea contractului, pe care acesta din urmă le va solicita, dacă vor 
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fi necesare pentru îndeplinirea contractului, fie că acestea au existat iniţial sau chiar dacă ele 

apar ca fiind indispensabile, pe parcursul derulării prezentului contract. 

 

14. Recepţie şi verificări 

 

14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică. 

14.2. Recepţia calitativă a serviciilor prestate se va efectua de către o comisie de recepţie numită 

de către structura beneficiară, formată din 3 membri. 

14.3. Recepţia calitativă a serviciilor prestate se va finaliza prin semnarea procesului verbal de 

recepţie. 

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

 

15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 

la data semnării contractului de către ambele părţi.. 

15.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare activitate a 

acestora, prevăzută a fi realizată de prestator, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

15.2. (2) În cazul în care din motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, îl îndreptăţesc 

pe acesta 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 prin semnarea unui act 

adiţional.  

15.3. Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă intervalul de timp pentru 

îndeplinirea sarcinilor prevăzut la art. 6.2., acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp 

util, Achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare asumate pentru îndeplinirea sarcinilor se 

face numai cu acordul parţilor, prin act adiţional. 

15.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestaţie, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita, penalităţi, 

Prestatorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 10.1. 

 

16. Ajustarea preţului contractului  

 

16.1. Prețul unitar este ferm şi nemodificabil pe toată perioada de derulare a prezentului contract. 

16.2. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele precizate în 

prezentul contract. 

 

17. Amendamente 

 

17.1. Parțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adițional, conform Legii nr. 98/2016, Sectiunea a 2 – a “Modificarea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru”, numai în cazul apariției unor circumstante care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului, fără a fi afectate clauzele contractuale obligatorii. 

17.2. Modificările aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se vor stipula 

în scris de către părțile contractante. 

17.3. Orice modificare a contractului care nu respectă prevederile prezentului contract și ale 

legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept. 

 

18. Subcontractanţi 
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18.1. Prestatorul se obligă să nu subcontracteze vreo parte a prezentului contract, pe toată 

perioada derulării acestuia. 

 

19. Cesiunea  

 

19.1. În prezentul contract de achiziție publică, nu este permisă cesiunea drepturilor şi/sau 

obligaţiilor.  

20. Forţa majora 

 

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră, prezentând în acest sens şi avizul 

eliberat de Camera de Comerţ a Municipiului Bucureşti, precum și de a lua orice măsuri care 

îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 15 

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice, celeilalte părţi, încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde, celeilalte, daune-interese. 

20.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare de către oricare 

din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă 

majoră care apar după data semnării contractului de prestări servicii de către părţi. 

20.7. Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în 

măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul 

contract de prestare este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, 

Achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare 

sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, 

întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 

20.8. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

 

21. Soluţionarea litigiilor 

 

21.1. Achizitorul și Prestatorul vor face 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. 

21.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca dispută să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competențe de pe raza teritorială a achizitorului.  

 

22. Limba care guvernează contractul 

 

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

 

23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

23.1. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
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23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 

 

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

24.2. Prezentul contract se completează de drept cu orice clauze imperative impuse de Legea 

nr. 98/2016 si legislația complementară, acestea devenind obligatorii pentru părți. 

 

 

 

 

 

Părţile au înţeles să încheie azi, ……………………… , prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

1 (unul) pentru achizitor și 1 (unu)  pentru prestator. 

 

ACHIZITOR                                          PRESTATOR 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

DIN BUCUREŞTI 

S.C. ...... S.R.L. 

 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, 

 

VIZA CFP 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ, 

 

DIRECȚIA JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV, 

 

DIRECȚIA ACHIZIŢII PUBLICE, 

 

RESPONSABIL ACHIZIŢIE, 

 

 

RESPONSABIL DERULARE CONTRACT, 

 

 

 


