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   CONTRACT  DE PRESTĂRI SERVICII  

MEDICINA MUNCII  

   Preambul 

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări, între;  

1. Părțile 

1.1 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața 

Romană nr. 6, sector 1, cod de identificare fiscală 4433775, respectiv cod de înregistrare fiscală în scopuri 

de TVA RO27904430, cont (IBAN)  RO12 TREZ 23F6 5060 1201 400X, deschis la Trezoreria Statului – 

Sector 1, reprezentată prin RECTOR – prof. univ. dr. Nicolae Istudor,  în calitate de achizitor, pe de o 

parte 

și          

1.2 SC .......................................... SRL, cu sediul în...................................., strada..................... nr......, 

Jud.............., CUI..............., cont de trezorerie................................................................. deschis la 

Trezoreria............................, reprezentată prin Administrator ..................................., în calitate de prestator 

  

2. Definiții  

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  

a. contract - prezentul act oficial încheiat între două părți și toate anexele sale;  

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

c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;  

d. durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit 

legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale in vigoare și până la epuizarea 

convențională sau legală a oricarui efect pe care il produce; 

e. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;  

f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 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, revoluții, incendii, 

inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea 

celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligațiilor uneia din părți;  

 g. zi - zi calendaristică, cu excepția cazului când se prevede în mod expres că e lucrătoare; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare  

3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit.  
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Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului  

4.1  Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii profilactice de medicina muncii pentru angajații 

ASE și pentru personalul nou angajat, cod CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2) 

4.2 Prestatorul se obligă să efectueze următoarele servicii de medicina muncii în favoarea Achizitorului în 

conformitate cu H.G. nr. 355/2007, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 319/2006 și 

normele metodologice de aplicare a Legii, cu modificările și completările ulterioare, respectând caietul 

de sarcini, oferta tehnică și financiară: 

a) controlul medical la angajare; 

b) controlul medical periodic; 

c) examenul medical la reluarea muncii; 

d) analiza de dosar și încheierea fișelor de aptitudine; 

e) examen medical la solicitarea angajatorului, în vederea reverificării aptitudinii în munca 

corespunzătoare postului ocupat. Prestarea tuturor serviciilor menționate mai sus, se va efectua la 

sediul achizitorului, pe întreaga durată a contractului. 
Investigatiile medicale efectuate se vor oferta pe categorii de personal, conform centralizatorului evidențat 

in Anexa 1.  

4.3. În vederea stabilirii aptitudinilor în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita și alte 

investigații si examene medicale de specialitate suplimentare. Investigatiile suplimentare se vor efectua 

numai cu informarea si aprobarea prealabila în scris a Achizitorului.  

4.4 Pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului contract, părțile sunt de acord că situația/numărul de 

angajați sau de funcții identificate prin Anexa 1 la Caietul de sarcini poate suferi modificări, însă prețul 

unitar/investigații medicale rămâne neschimbat. 

4.5 Numărul estimat de angajați pentru care se vor efectua investigațiile medicale pe întreaga perioadă de 

valabilitate a prezentului contract este de minim 1 și maxim 1600 de angajați. 

4.6 Numărul estimat de angajați pentru care se vor efectua investigațiile medicale, pe întreaga perioadă de 

derulare a prezentului contract poate varia, în sensul diminuării sau creșterii lui, în funcție de o serie de 

factori precum: angajări, numiri în funcții, schimbarea atribuțiilor, diminuarea efectivului de personal și 

fondurile ce vor fi alocate ACHIZITORULUI (bugetul alocat) și orice alte prevederi ale unor acte normative 

emise în România de instituțiile abilitate, ce pot surveni în timpul valabilității prezentului contract. 

 

5. Prețul contractului  

5.1 Valoarea maximă a contractului la data încheierii acestuia este de ....................... RON, TVA 0% 

(operațiune scutită de TVA). 

5.2 Prețul efectiv plătit de achizitor va fi determinat pe baza prețului unitar din oferta financiară pentru 

fiecare examen medical/tip de investigație medicala, respectiv ................. RON/persoana TVA 0%, pentru 

serviciile efectiv și corect prestate de prestator, dovedite pe baza proceselor verbale de recepție și a 

exemplarului original al Raportului prestațiilor pentru serviciile de medicina muncii, semnat și parafat de 

prestator și de fișele de aptitudine pentru personalul investigat, eliberate de medicul de medicina muncii în 

2 exemplare originale. 

5.3 Prețurile unitare sunt ferme și nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. 

5.4 Prețul total plătibil prestatorului este determinabil, pe baza prețului unitar și cantitatea serviciilor efectiv 

și corect prestate și recepționate lunar. 

5.4 Plata prestației efective a serviciilor de medicina muncii se va efectua prin ordin de plată, în contul 

deschis de PRESTATOR la Trezorerie. 

5.5 Plata se va realiza periodic, după prestarea serviciilor dovedite pe baza proceselor verbale de recepție și  

a exemplarul original al raportului prestațiilor pentru serviciile de medicina muncii, semnat și parafat de 
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prestator și de fișele de aptitudine pentru personalul investigat, eliberate de medicul de medicina muncii în 

2 exemplare originale in termenul prevazut la art. 10.3. 

5.6 (1) Plata se va face către prestator în termen de maximum 30 de zile de la data primirii facturii și 

recepția serviciilor, conform Legii 72/2013 cu modificările și completările ulterioare. 

5.6. (2) Factura se va emite pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract care au fost solicitate de 

achizitor și prestate de prestator, corect și complet prestate în cursul unei luni calendaristice, urmare a 

solicitărilor exprese ale Achizitorului.  

5.7. Prestatorul este răspunzator de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să 

restituie atât eventualele sume încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferent 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 Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita, plăți în avans. 

 

6. Durata contractului  

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante și se finalizează la 

data de 31.12.2022. 

6.2. Execuția prezentului contract începe la data intrării in vigoare, nu mai devreme de 01.05.2022, și se 

finalizează la data de 31.12.2022. 

6.3. Părțile contractante pot hotărî de comun acord prelungirea duratei contractului prin act adițional, până 

la data de 30.04.2023, cu condiția existenței fondurilor bugetare destinate pentru aceasta. 

 

7. Documentele contractului  

 7.1. Documentele contractului sunt:  

a) Caietul de Sarcini – Anexa 1; 

b) Oferta tehnică și financiară a prestatorului SC.................SRL; 

c) Alte Anexe/Notificări/acte adiționale la prezentul contract, dacă vor exista și se vor încheia cu acordul 

comun al părților și cu respectarea legislației achizițiilor publice în vigoare. 

 

8. Standarde 

8.1 Serviciile prestate în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract, vor respecta standardele și 

prevederile legale aplicabile serviciilor de medicina muncii, condițiile de prestare prezentate de către 

prestator în propunerea sa tehnică și în conformitate cu cerințele achizitorului, prezentate în caietul de 

sarcini; 

  

9. Obligațiile principale ale prestatorului  

9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în ofertă, anexă la 

contract. 

9.2. Prestatorul va asigura realizarea serviciilor de medicina muncii prevăzute la art. 4 al prezentului 

contract. 

 

9.3. Prestatorul are obligația de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract cu profesionalismul 

și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini,  cu 

obligațiile asumate prin prezentul contract și cu legislația în vigoare. 

9.4. În vederea îndeplinirii obiectului contractului, prestatorul are obligația de a îndeplini cerințele caietului 

de sarcini, parte integrantă a prezentului contract. 

9.5. Prestatorul are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor și a datelor colectate cu ocazia 

îndeplinirii obiectului prezentului contract. 

9.6. Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se realizează de către prestator cu forțe 

proprii și personal calificat. 
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9.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate, pe toată perioada de derulare a 

contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 

utilizate. 

9.8. Prestatorul se obligă să respecte, pe toată durata contractului, regulile obligatorii referitoare la 

condițiile de muncă și protecție a muncii, în vigoare la nivel național. 

9.9. Prestatorul se obligă să întocmească un Raport asupra investigațiilor efectuate care se va completa 

după modelul prezentat în centralizatorul din Anexa 4 a caietul de sarcini și va cuprinde cel puțin informații 

privind:  

- numărul persoanelor investigate/ locul de muncă/ postul de lucru / CNP/ investigațiile medicale efectuate;  

- starea de sănătate a persoanelor investigate;  

- activitatea prestată de medicul de medicina muncii;  

- orice alte activități prestate conform legislației în vigoare. 

9.10. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

   i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru 

sau în legătură cu serviciile prestate;  

   ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel 

de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor; 

   iii) neconformități în legătură cu serviciile prestate, constatate de către structura competentă la nivel 

național /sectorial sau alte organe cu atribuții de verificare și control în domeniu. 

9.11. (1)  Prestatorul se obligă să respecte și să aplice prevederile GDPR1 în toate activitățile pe care le 

prestează în derularea prezentului contract și care presupun ori implică prelucrarea de date cu caracter 

personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: 

i.      fie sunt candidați care au promovat un concurs în vederea angajării pe un post din structurile 

organizatorice din cadrul ASE și, în vederea încheierii contractului individual de muncă, se 

supun verificărilor / investigațiilor efectuate prin serviciul medical de medicină a muncii, în 

vederea eliberării certificatului medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru 

prestarea acelei munci; 

ii.      fie sunt angajați ai ASE pentru care angajatorul are obligația să le asigure accesul la serviciul 

medical de medicină a muncii, în vederea efectuării controlului medical periodic al salariaților 

pe durata executării contractului individual de muncă, potrivit reglementărilor din contractele 

colective de muncă. 

iii. fie sunt angajați ai ASE pentru care angajatorul a solicitat efectuarea de investigații 

suplimentare in vederea verificării corespunderii profesionale a acestora cu postul ocupat, 

potrivit reglementărilor legale. 

 (2) În sensul celor precizate la alin. (1), Prestatorul se obligă să prelucreze, stocheze și să utilizeze datele 

cu caracter personal strict în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale care îi revin 

acestuia pe toate durata derulării prezentului contract. 

(3) Prestatorul este răspunzător pentru pagubele cauzate de prelucrare atunci când nu a respectat obligațiile 

GDPR sau în cazul în care a acționat în afara sau contrar instrucțiunilor legale oferite de către Achizitor. 

(4) Prestatorul va lua toate măsurile și va întreprinde acțiunile necesare pentru remedierea sau atenuarea 

efectelor eventualelor incidente de securitate sau orice situație care poate conduce la o încălcare a 

Securității Datelor cu Caracter Personal care afectează sau poate afecta Datele cu Caracter Personal ale 

angajaților ASE. Prestatorul va informa ANSPDCP și Achizitorul în termen de maxim ......zi cu privire la 

evoluțiile legate de incidentul petrecut. 

                                                 
1 - Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 
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9.12. Prestatorul are obligatia de a menține valabile, pe toată durata de valabilitate a contractului, toate 

avizele/autorizatiile necesare prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract. Prestatorul va 

informa Achizitorul asupra oricăror situații privind suspendarea/incetarea/anularea în termen de maxim 1 zi 

de la producerea evenimentului. 

 

10. Obligațiile principale ale achizitorului  

10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la 

data primirii Raportului asupra investigațiilor efectuate, semnat și parafat de prestator și de fișele de 

aptitudine pentru personalul investigat, eliberate de medicul de medicina muncii în 2 exemplare originale, 

prin emiterea unui proces verbal de recepție a serviciilor. 

10.2. Programarea examenelor medicale periodice va fi stabilită de comun acord între compartimentul  de 

specialitate pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă al Achizitorului și responsabilul de contract din 

partea prestatorului. 

10.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor integral și corect executate în următoarele condiții: 

1) pe baza facturii fiscale prezentate de prestator la plata; 2) a exemplarul original al raportului prestațiilor 

pentru serviciile de medicina muncii, semnat și parafat de prestator și de fișele de aptitudine pentru 

personalul investigat, eliberate de medicul de medicina muncii în 2 exemplare originale; 3) și a proceselor 

verbale de recepție lunară semnate fara obiectiuni de catre Achizitor, conform prevederile contractuale. 

10.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta 

le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului, în măsura în care 

achizitorul le deține. 

10.5. Achizitorul, prin persoanele desemnate, are obligația de a verifica conformitatea serviciilor 

menționate prestate cu specificațiile din caietul de sarcini. 

10.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații 

furnizate prestatorului precum și pentru dispozițiile sale. 

 

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor  

11.1 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 dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 

3 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 

pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, 

aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică de 

drept pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectiva a obligațiilor, prestatorul fiind de drept in 

intarziere. 

11.2. În cazul în care, din culpa sa, achizitorul nu își onorează facturile 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. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectiva a obligațiilor. 

11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, 

dă dreptul părții lezate de a considera contractul de servicii reziliat de drept, prin simpla notificare 

transmisă părții culpabile cu minimum 5 zile lucrătoare anterior momentului în care partea lezată dorește ca 

aceasta să producă efecte, fără îndeplinirea vreunei alte formalități și de a pretinde plata de daune-interese, 

dacă partea culpabilă nu își execută obligațiile în termenul cuprins în cadrul notificării de punere în 

întârziere, termen care nu poate fi mai mic de 5 zile de la recepționarea notificării. 

11.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să 

nu prejudicieze sau să efectueze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz prestatorul 
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are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunțării unilaterale a contractului; 

11.5. Încetarea contractului din orice motiv nu afectează drepturile și obligațiile deja scadente. 

 

Clauze specifice 

 

12. Alte responsabilități ale prestatorului  

12.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract și alte acte legale ce decurg 

din acesta, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu 

propunerea sa tehnică.  

12.1. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în 

măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract.  

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu prezentul contract 

și cu alte acte legale ce decurg din acesta. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor 

și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

12.3 În cazul în care reprezentanți ai achizitorului constată aspecte defectuoase ale îndeplinirii contractului 

de către prestator, acesta va transmite o notificare, iar prestatorul se obligă a le remedia fără costuri 

suplimentare în maxim 3 zile lucrătoare de la constatarea respectivelor aspecte. În cazul nerespectării 

termenului de remediere, achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul.   

12.4 În cazul neactivării clauzei privind rezilierea contractului,reluarea prestarii activitatilor se va realiza în 

baza unei decizii a achizitorului după remedierile menționate la art.12.3. 

 

13. Alte responsabilități ale achizitorului  

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta 

le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  

 

14. Recepție si verificări  

14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor în timpul prestării acestora, pentru 

a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.  

14.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.  

14.3. Prestatorul va emite lunar un Raport al investigațiilor efectuate/serviciilor de medicina muncii 

prestate, în care vor fi consemnate informatiile prevazute la art. 9.9 din prezentul contract. În baza 

Raportului semnat și parafat de prestator și de fișele de aptitudine pentru personalul investigat, eliberate de 

medicul de medicina muncii în 2 exemplare originale, părțile vor semna procesul verbal de recepție a 

serviciilor. Raportul prestațiilor pentru serviciile de medicina muncii și procesul verbal de recepție a 

serviciilor semnat fără obiecțiuni de către Achizitor, vor însoți factura fiscală emisă de Prestator, plata 

urmând a se efectua doar în baza acestora. 

 

15. Ajustarea prețului contractului  

15.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract și acestea nu se modifică pe parcursul derulării contractului.  

15.2. Pe durata contractului, valoarea maxima de la articolul 5.1 nu se schimbă. Excepție fac situațiile 

descrise la art. 4.3 al prezentului contract, cu încadrare în situațiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, 

modificată și completată ulterior. 

 

16. Amendamente  
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16.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adițional, conform Legii nr. 98/2016, modificata și completată ulterior, Secțiunea a 2 

– a “Modificarea contractului de achiziție publica/acordului-cadru”;  

16.2 Modificările aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se vor stipula în scris de 

către părțile contractante. 

16.3 Orice modificare a contractului care nu respectă prevederile prezentului contract și ale legislației în 

vigoare va fi considerată nulă de drept. 

 

17. Cesiunea  

17.1 În prezentul contract de achiziție publică, nu este permisă cesiunea creanțelor sau a obligațiilor, cu 

excepția cesiunii în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile îndeplinite de către aceștia, cu 

respectarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, modificată și completată ulterior, raportat la 

prevederile art. 150 din HG 395/2016, modificată și completată ulterior. 

 

18. Forța majoră  

18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.  

18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.  

18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.  

18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în 

mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care ii stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor.  

18.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.  

18.6 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

 

19. Soluționarea litigiilor  

19.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului.  

19.2.  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în 

mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele 

judecătorești competente de la sediul Achizitorului.  

 

20. Încetarea contractului 

20.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

 a) părțile convin de comun acord încetarea contractului; 

 b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

 c) prin reziliere, în condițiile clauzelor din prezentul contract; 

 d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizației de funcționare a prestatorului; 

 e) prin denunțare unilaterală în condițiile prevăzute la art. 222 alin. (2) și art. 223 alin. (1) din 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice și ale art. 11.3 din prezentul contract; 

 f) prin imposibilitatea de executare, în condițiile art. 18. 

g) prin indeplinirea obiectului contractului; 

h) prin suspendarea/retragerea din orice motiv a oricarui aviz/autorizatie care acordă Prestatorului 

dreptul de a executa servicii de natura celor care fac obiectul prezentului contract. 

 



 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 

 

Page 8 of 8 

 

20.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, 

dă dreptul părții lezate de a considera contractul de servicii reziliat de drept, prin simpla notificare 

transmisă părții culpabile cu minimum 5 zile lucrătoare anterior momentului în care partea lezată dorește ca 

aceasta să producă efecte, fără îndeplinirea vreunei alte formalități și de a pretinde plata de daune-interese, 

dacă partea culpabilă nu își execută obligațiile în termenul cuprins în cadrul notificării de punere în 

întârziere, termen care nu poate fi mai mic de 5 zile de la recepționarea notificării. 

 

21. Limba care guvernează contractul  

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări  

22.1. Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris.  

22.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  

22.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării.  

 

23. Legea aplicabila contractului  

23.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  

23.2  Prezentul contract se completează de drept cu orice clauze imperative impuse de Legea nr. 98/2016 și 

legislația complementară, acestea devenind obligatorii pentru părți. 

 

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ……………………….., prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte  

unul pentru fiecare parte.  

 

                    ACHIZITOR,                                                                               PRESTATOR, 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN  BUCUREȘTI                      

RECTOR       

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,      

VIZA CFP 

DIRECTOR ECONOMIC, 

DIRECȚIA JURIDICĂ  ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV, 

DIRECTOR ACHIZIȚII PUBLICE 

RESPONSABIL MONITORIZARE CONTRACT, 

RESPONSABIL ACHIZIȚIE PUBLICĂ, 

RESPONSABIL DERULARE CONTRACT, 


