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Contract de prestare servicii pentru planificarea unei strategii comune de gestionare a 
zonelor protejate din zona Mehedinți-Vidin, necesar implementării proiectului ”Plums for 

Junk”  
- model  –  
 

nr._________data_______________ 
 

1. Părţile contractante 
 
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi al Procedurii privind atribuirea contractelor de lucrări, 
bunuri și servicii pentru beneficiarii români ce nu au statut de autorități contractante – Anexa 4 
la Contractul de finanțare - disponibilă la data prezentului acord pe 
http://www.interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules.html , s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare,  

 
între 

  
ASOCIAŢIA PRO – MEHEDINŢI, adresa sediu Drobeta Turnu Severin, str. Decebal, nr. 40, bl. A1, 
sc. 1, ap. 35, cod poştal: 220145, telefon/fax 0252/311126, CIF 22381127, înmatriculată în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin cu nr. 
22/04.09.2007, cont_________________, reprezentată prin d-na. Diana Isabel NODIŢ, Preşedinte 
al Consiliului Director, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
 
Denumire ofertant câștigător. adresa sediu str. _____________, nr. ________, oraș/județ/țară  
telefon:______________, date de identificare/înmatriculare/înregistrare, reprezentată prin 
dl./d-na ____________,  în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 

2. Definiţii  
 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin prestatorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor 
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea prestatorului; 
g. destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 
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i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 

3. Interpretare 
 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi 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. 

 
Clauze propuse1 

 
4. Obiectul şi preţul contractului 

 
4.1. –  Prestarea de servicii pentru planificarea unei strategii comune de gestionare a zonelor 

protejate din zona Mehedinți-Vidin, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract și cu oferta prestatorului (anexa I), în vederea implementării proiectului „Plums for 
Junk” cod PROETC 15.2.1.054, finanțat prin intermediul Programului Interreg V-A Romania-
Bulgaria 
  

5. Preţul contractului 
 

5.1. – Preţul total al contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de _______ lei, la 
care se adaugă ________ lei TVA.  
5.2. – Plata contractului se va efectua în baza facturii emise de Prestator, în termen de 120 de 
zile de la data primirii ei de către achizitor. 
 

6. Durata contractului 
 

6.1. – Durata prezentului contract este de la data semnării de către ambele părţi si până la data 
de  30.09.2017. 
 

7. Executarea contractului 
 

7.1. – Executarea contractului începe la data semnării lui, data de __________________ .  
 

8. Documentele contractului 
 

8.1. – Documentele contractului sunt: 
- Oferta de preţ (Anexa I) 
 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

                                                 
1
 Vor deveni ”Clauze obligatorii” ale contractului după semnarea sa. 
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9.1. – Prestatorul se obligă să presteze achizitorului serviciul de elaborare și multiplicare   a unei 
strategii comune de gestionare a zonelor protejate din zona Mehedinți-Vidin,conform 
ofertei scrise. Toate materialele vor fi redactate de către prestator cu respectarea strictă a 
prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, în 
forma valabilă la data respectivă conform  ”Manualului de Implementare a Proiectului”, 
disponibil la http://www.interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules.html . 
9.2 - Prestatorul se obligă să furnizeze orice informaţii ce au legatură cu obiectul contractului, 
care ar putea fi solicitate de reprezentanţii autorităţii contractante sau de reprezentanţii altor 
autorități cu atribuții de control. 
9.3. - Prestatorul se obligă să  presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 
în ofertă.  
9.4.- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul în situația oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate,  

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
sarcini/documentației de atribuire întocmit(ă) de către achizitor, 

iii) prejudicii suferite ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul 
contract. 

 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

 
10.1. – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator în baza 
facturilor şi a rapoartelor de progres emise de către acesta. 
 

11. Recepţie 
 

11.2 - Dacă materialul propus spre a fi recepționat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar prestatorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui materialul refuzat; sau 
   b) de a face toate modificările necesare pentru ca materialul să corespundă 

specificaţiilor. 
  

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
 

12.1  - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile respectând termenul comercial stabilit.  
12.2 - Prestatorul va transmite achizitorului cel târziu odată cu factura un raport de progres în 
care va detalia serviciul prestat conform notei de comandă primite și la care va anexa documente 
care atestă prestarea.  
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile au fost prestate parţial sau total se 
face prin aprobarea raportului de progres. 
12.4 – Prestarea parțială sau totală a serviciilor se consideră încheiată în momentul în care este 
aprobat raportul de progres parțial respectiv final.  
 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 

13.1. –  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 

http://www.interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules.html


 4 

13.2. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa 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. In 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

14. Amendamente  
 

14.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului – cu excepția prețului, prin act adiţional. 
 

15. Cesiunea  
 

15.1. – Cesiunea nu va exonera cesionarul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate 
prin contract și se poate face numai cu acordul explicit exprimat al contractantului cedat. 
 
      16.Ajustarea preţului contractului2 
 
16.1. – Preţul total al contractului este ferm şi nemodificabil pe toată perioada de derulare a 
contractului. 
 
     17. Întârzieri în îndeplinirea contractului şi încetarea contractului 
 
17.1. –Prestatorul are obligaţia, de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 
convenite. 
17.2.  – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de livrare, 
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
17.3. Prezentul contract încetează la data prevăzută la art. 6.1 sau într-unul dintre următoarele 
cazuri: 
a) prin acordul părţilor; 
b) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a 
prestatorului; 
c) prin denunţare unilaterală a prezentului contract, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă sau în 
cazul rezilierii din orice motiv de către Autoritatea Contractantă a contractului de finanţare a 
proiectului. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinit până la data denunţării unilaterale a contractului; 
d) prin reziliere în condiţiile prevăzute. 
 
      18. Forţa majoră 
 
18.1. –  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. –  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. –  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

                                                 
2
 Această clauză este obligatorie 
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18.4. –  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
18.5. –  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
       19. Soluţionarea litigiilor 
 
19.1. –  Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatură cu îndeplinirea contractului. 
19.2. –  Dacă în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Romania.  
 
     20. Limba care guvernează contractul 
 
20.1. –  Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
    21. Comunicări 
 
21.1. – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
22.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
     22. Legea aplicabilă contractului 
 
22.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi _____________________ 2016 prezentul contract în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     
 
                      Achizitor,                                                             Prestator,  
  
    ASOCIAŢIA PRO-MEHEDINŢI                                                           Denumire 
                   Președinte                                                              Funcție reprezentant legal 
     Ing. Diana Isabel NODIŢ                                                               Prenume, nume 
 
 
___________________________________    ______________________________________
    


