Contract de servicii
nr.______________data_______________

Preambul
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
între
1. Partile contractante
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA din
BUCURESTI cu sediul in Bd. Marasti nr.59, sector 1, Bucuresti, cod postal 011464, telefon:
021.318.25.64, fax: 021.318.02.96, cod fiscal 4602041, reprezentată prin prof. univ. dr. Sorin Mihai
Cîmpeanu - rector si director economic, ec. Laura Iosub, în calitate de achizitor,
pe de o parte,
şi :
S.C. ……………………………………. cu sediul in ………………., str. ……….. nr. ……,
telefon………fax …………….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………., cont
trezorerie ………………………. deschis la ………………., reprezentata prin …………….., avand
funcţia de ………, 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) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al 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 aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) 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;
g) 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.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de informare publicitate proiect ,,Consolidare,
reabilitare, modernizare, modificari interioare si renovare cladire Corp B - Facultatea de
Horticulturd din cadrul U.S.A.M. V. ", cod SMIS 122018, în perioada convenita şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
Servicii de informare publicitate proiect ,,Consolidare, reabilitare, modernizare, modificari
interioare si renovare cladire Corp B - Facultatea de Horticulturd din cadrul U.S.A.M. V. ", cod SMIS
122018, pentru serviciile efectiv prestate, in baza comenzilor ferme, dupa receptia acestora.
5. Pretul contractului
5.1. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
Servicii de informare publicitate proiect ,,Consolidare, reabilitare, modernizare, modificari
interioare si renovare cladire Corp B - Facultatea de Horticulturd din cadrul U.S.A.M. V. ", cod SMIS
122018.
5.2. - Preţurile unitare ale serviciilor sunt cele incluse de prestator în propunerea financiară, anexa la
prezentul contract, respectiv:
-comunicat de presa privind inceperea proiectului… lei la care se adauga T.V.A. in valoare de ....... lei.
-comunicat de presa la inchiderea proiectului … lei la care se adauga T.V.A. in valoare de ....... lei.
-panou temporar ……….. lei la care se adauga T.V.A. in valoare de ....... lei.
-placa permanenta……….. lei la care se adauga T.V.A. in valoare de ....... lei.
-etichete autocolante 10 buc ……….. lei la care se adauga T.V.A. in valoare de ....... lei.
5.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor este de ..................... lei la care se adauga taxa pe valoare adaugata
.................. lei, pretul total fiind in valoare de ............ lei.
6. Durata contractului
6.1 - Durata contractului incepe de la data semnarii acestuia si se incheie dupa expirarea garantiei placii
permanente.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după semnarea de catre parti.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a. propunerea tehnică
b. propunerea financiară
c. caietul de sarcini
d.documentul SEAP
e. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz
f. acordul de asociere, după caz
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
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9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
9.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.3- Prestatorul se obligă ca toate materialele realizate sa corespunda prevederilor Manualului de
Identitate Vizuala POR 2014-2020.
9.4- Prestatorul se obligă să respecte orice modificare impusa de finantator sau prin prevederile
Manualului de Identitate Vizuala pentru POR 2014-2020.
9.5 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva 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 legătură cu produsele achiziţionate, şi
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 întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
10.2 Plata serviciilor prestate se va efectua in lei, prin ordin de plata, numai in cont deschis la Trezorerie
si se va realiza in termen de maxim 30 zile de la data primirii de la prestator a documentelor justificative,
dupa caz:
- factura fiscala emisa de ofertant insotita de: dovada aparitiei anunturilor livrate catre mass media prin
printscreen la pagina web a publicatiei online unde s-a publicat, astfel incat sa fie vizibil textul stirii/
anuntului, numele publicatiei/publicatiilor online si data aparitiei, proces verbal de receptie cantitativa si
calitativa semnat de comisia de receptie desemnata.
-factura fiscala emisa de ofertant insotita de procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa semnat
de comisia de receptie desemnata.
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii
de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pentru fiecare zi intarziere din preţul prestatiei neefectuate.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci prestatorul poate solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,01% pentru fiecare zi intarziere din plata neefectuată..
11.3 - 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.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,
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prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu oferta tehnica.
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12.3 - Garantia panoului temporar va fi de 2 ani de la montarea si receptia acesteia. Garantia placii permanente
va fi de 5 ani de la montarea si receptia acesteia.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
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, din caietul de sarcini şi Manualul de Identitate Vizuala POR
2014-2020.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea contractului,
in baza comenzilor ferme ale achizitorului.
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termen de maxim 5 zile de la
emiterea comenzii ferme.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul 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 şi vor semna un act adiţional.
15.3 –Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare se
face cu acordul părţilor.
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
16. Incetarea contractului:
16.1 - Prezentul contract încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti,
in urmatoarele conditii:
- prin executare;
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- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin denunţare unilaterală, in cazul neindeplinirii culpabile a obligatiilor prezentului contract de catre
una dintre parti, caz in care partea prejudiciata este obligata sa notifice cealalta parte despre
neindeplinirea obligatiilor, contractul putand fi reziliat dupa 15 zile de la primirea notificarii;
-prin denuntarea unilaterala, in una din urmatoarele situatii:
a). contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016; b). contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv,având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
- la expirarea termenului prevazut in contract;
- prin imposibilitate fortuită de executare, caz in care se vor aplica masurile legale speciale prevazute in
lege;
- in cazul in care furnizorul (sau prestatorul, sau chiriasul, in functie de contract) este declarat in
incapacitate de plati sau impotriva sa a fost declarata procedura de insolventa;
- in cazul in care una din parti cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract;
- din orice alte cauze prevăzute de lege.
16.2 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
16.3 - Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 – Pretul este ferm si nu se modifica pe durata contractului.
18. Subcontractanţi
18.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
19. Forţa majoră
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - 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.
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19.4 - 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.
19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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.
20.2 - Dacă, după 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 de la sediul achizitorului.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 - (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, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi _________________prezentul contract în trei exemplare, doua exemplare
pentru achizitor si unul pentru prestator.
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