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Contract subsecvent de prestări servicii  

nr. __________ 

la acordul cadru nr. ____________ 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul contract, între: 

 

p ă r ţ i l e   c o n t r a c t a n t e: 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – AGENȚIA NAȚIONALĂ împotriva TRAFICULUI 

DE PERSOANE, cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 20, sector 1, București, telefon: 021.311.89.82, 

fax: 021.319.01.83, cod fiscal 28703167, cont Trezorerie  RO84 TREZ 23A6 1500 0200 108, deschis la 

TREZORERI ASECTOR 1, reprezentat prin ordonatorul terțiar de credite Maximilian Axel NICOLAE, 

în calitate de achizitor, pe de o parte, 
 

și 
 

S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. cu sediul în Piața Presei Libere nr. 3-5, 

Clădirea City Gate, Etajele 7-18, sector 1, București telefon: 021.400.52.00, 021.400.62.63  fax: 

021.400.67.90, e-mail bid@telekom.ro, număr de înmatriculare J40/8926/1997, cod fiscal 427320 cont 

trezorerie RO82 TREZ 7005 069X XX00 0532 deschis la DGFPMB Activ. de Trez. si Contab. Publ. 

Bucuresti, reprezentat prin doamna POP Carmen Cristiana, având funcţia de Reprezentant Vânzări, în 

calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

Art. 1 DEFINIŢII  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. Contract subsecvent(contract): prezentul contract şi toate anexele sale. 

b. Achizitor şi Prestator: părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. 

c. Persoana de contact: persoanele indicate de către Achizitor, respectiv Prestator care îi reprezintă în 

relaţia contractuală.  

d. Preţul contractului: preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract. 

e. Preț unitar/tarif unitar: prețul fiecǎrui tip de serviciu contractat, cuprins ȋn oferta financiară a 

Promitentului-prestator, anexă la Acord-cadru.  

f. Forţa majoră: un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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, embargo, 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. Cablu fibră optică (pereche fibră neiluminată) - infrastructură optică (pereche fibră neiluminată) 

în conductă de canalizaţie subterană de telecomunicaţii; 

h. Deranjament - orice stare de nefuncționare a Serviciului care duce la pierderea totală sau parțială a 

capacității de a transmite informații la parametrii contractați, conform cerinţelor caietului de sarcini, 

dar nu include starea de nefuncționare cauzată de suspendarea de către Prestator a Serviciului în 

situațiile prevazute în Contract; 

i. Imobil - clădirea și terenul Achizitorului pe /deasupra/în/sub la care Prestatorul poate avea drept de 

acces în vederea prestării Serviciilor; 
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j. Linie inchiriată - linii de transmisiuni necomutate, analogice sau digitale, având o capacitate precizată 

(banda, viteza) și caracteristici specifice (tehnice, electrice și de calitate), linii dedicate pentru 

utilizarea exclusivă a Achizitorului, destinate realizării unor conexiuni punct-la-punct (LEVEL 2) 

între două locații fixe ale Achizitorului, asigurând o capacitate de transport transparentă și permanentă 

între cele două puncte din rețeaua Prestatorului. 

 În funcţie de natura semnalului se definesc: 

- linii închiriate analogice sau linii închiriate digitale cu interfeţe de comutator-abonat (în banda vocală) 

- linii inchiriate digitale (pentru asigurarea suportului de transmisiuni cu viteza de n x 64 kbps) cu 

interfața de rețea G.703 (conform recomandarii ITU-T G.703). 

k. Linie telefonică principală – permite accesul la rețeaua telefonică comutată publică (PSTN) prin 

intermediul rețelei publice locale automate. Rețeaua locală publică reprezintă totalitatea instalațiilor 

telefonice din perimetrul unei localități, care asigură stabilirea comunicațiilor telefonice; 

l. Punct de prezență (POP) - locația la care Achizitorul solicită prestarea Serviciilor; 

m. Servicii – activități a căror prestare face obiectul prezentului Contract și sunt mentionate în caietul de 

sarcini. Prin Serviciu se va intelege atât un tip de serviciu prestat Achizitorului, cât și serviciile care îl 

compun, privite individual; 

n. Standarde – standardele naționale sau internaționale, reglementarile tehnice sau altele asemenea; 

o. Servicii ISDN - serviciu specializat care asigură o gamă largă de aplicatii privind transmisiile de voce, 

video, text și date și o varietate de alte servicii suplimentare, folosind o linie telefonică; 

p. Telverde – serviciu specializat de telecomunicații, funcțional la nivel național, care permite oricarui 

abonat să acceseze gratuit (tarifarea apelurilor se face întotdeauna în contul contractantului un număr 

unic); 

q. Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 

r. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi 

care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa 

contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 

Art. 2 INTERPRETARE 

2.1  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. 

2.2  Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 

2.3 Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 

subsecvente prin care acestea sunt modificate. 

 

C l a u z e   o b l i g a t o r i i 

 

Art. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI   
3.1  Prestatorul se obligă să presteze servicii de telefonie publică şi servicii închiriere de linii terestre de 

comunicaţii, conform Anexei nr. 5, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract. 

3.2  Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate în luna anterioară, în baza procesului verbal de recepţie a serviciilor contractate şi în baza 

facturii emise şi transmise în original de Prestator.  

 

Art. 4 PREŢUL CONTRACTULUI 

4.1. Valoarea contractului este de 10,006.53 Lei, din care TVA-ul este de 1,597,68 Lei, respectiv 2,053,46 

Euro, din care TVA-ul este de 1,725.60 Euro. (S-a luat în calcul cursul de schimb B.N.R. din data 

15.12.2020 – 1 Euro = 4,8730 Lei). 

4.2 Prețul Contractului ȋn valută este ferm. 

4.3 Preţurile unitare ȋn valută sunt ferme şi nu pot fi ajustate pe toată perioada de derulare a Acordului – 

cadru cu excepția modificărilor de tarife dispuse prin decizii ANCOM sau ale Comisiei Europene. 
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Art. 5 DURATA CONTRACTULUI 
5.1  Prezentul Contract intră în vigoare după semnarea contractului de ambele părţi şi constituirea 

garanţiei de bună execuţie. 

5.2  Contractul încetează să producă efecte la data de 31.12.2021, ora 24.00. 

5.3  Încetarea din orice motiv a Contractului nu afectează obligațiile scadente la data încetării Contractului. 

 

Art. 6 EXECUTAREA CONTRACTULUI  

6.1  Executarea contractului începe la data de 01.01.2021, ora 00.00. 

6.2  Data la care serviciile trebuie să fie operaţionale va fi stabilită prin ordin de începere a funcţionării 

tuturor serviciilor contractate, emis după semnarea contractului de către autoritatea contractantă şi nu 

va depăşi 70 de zile de la semnarea primului contract subsecvent. 

 

Art. 7 DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

7.1  Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. 

În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi următoarea: 

1. Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1; 

2. Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2; 

3. Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 3; 

4. Anexa nr. 4 – Acordul cadru nr. 596041 din 15.05.2020 cu anexele aferente 

5. Anexa nr. 5 – Lista tipurilor de servicii contractate, a cantităţilor şi tarifelor unitare.   

6. Alte documente, acte adiționale sau orice alte Notificări și anexe, daca există, pe măsura constituirii 

lor, în legătură cu prezentul Contract, cu respectarea actelor normative aplicabile, în vigoare la 

momentul constituirii lor. Modificările și actele adiționale (dacă există) vor avea prioritatea 

documentelor pe care le modifică. Ordinea de precedență reprezintă ordinea de prioritate a 

documentelor. În caz de discrepanțe între documente, prevederile documentului prioritar vor prevala.  

7. Garanția de buna execuție, după constituirea acesteia. 

7.2. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la art. 7.1, prevederile acestora vor fi 

aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 

7.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de sarcini, la care se adaugă clarificările din perioada de evaluare. 

 

Art. 8 OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în Contract, în conformitate cu cerinţele caietului 

de sarcini, inclusiv clarificările, anexă la Acordul cadru nr. ____________ şi propunerea tehnică, la 

care se adaugă clarificările din perioada de evaluare. 

8.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini 

anexă la Acordul cadru nr. ____________ și oferta prezentată.  

8.3 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în Contract la standardele şi sau 

performanţele prezentate în propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare . 

8.4 Prestatorul depune toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a Serviciilor prestate şi răspunde 

conform Contractului şi pentru conformitatea Serviciilor cu legislaţia din România. 

8.5 Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice eventual prejudiciu constatat de o autoritate de control 

abilitată prin lege şi după încheierea contractului, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data prevăzută 

la art.5.2. 

8.6 Prestatorul se obligă să îndeplinească prevederile privind serviciile de operaționalizare și serviciile 

de disponibilitate prevăzute la cap.V pct. 1 şi 2 din caietul de sarcini anexă la Acordul cadru nr. 

___________.  

8.7 Pentru perioade de timp limitate, la solicitarea Achizitorului, Prestatorul poate pune la dispoziţia 

acestuia, în mod gratuit, noi tipuri de servicii/echipamente, în vederea testării de soluţii noi, 

inovatoare. 



 4 / 8 

 

Art. 9 OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 

9.1 Achizitorul se obligă să plătească,  contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară de către 

Prestator, astfel încât să fie respectate prevederile art. 6 alin. (1) 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 autoritățile contractante. 

9.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit în prezentul Contract pentru serviciile 

prestate în luna anterioară, în baza procesului verbal de recepţie a serviciilor contractate şi în baza 

facturii emise şi transmise în original de Prestator.  
   

Art. 10 PLATA SERVICIILOR 

10.1  Prestatorul se obligă să factureze doar serviciile prestate în luna anterioară (abonamente şi trafic), în 

baza contractului subsecvent. Factura se emite în lei reprezentând contravaloarea în Euro a 

serviciilor prestate. Calculaţia se va face la cursul BNR din ziua emiterii facturii.  

10.2  Perioada de facturare a serviciilor se face pentru o lună calendaristică, începând cu data de 01 a 

fiecărei luni.  
 

Art. 11 SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  

11.1   În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita şi încasa, ca penalităţi de întârziere, o sumă 

echivalentă cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii 

Naţionale a României plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea preţului 

unitar lunar facturat al serviciilor .  

 Penalităţile vor trebui plătite în maximum treizeci (30) zile de la data la care ele au fost solicitate în 

scris de către achizitor. 

 Dacă prestatorul nu plateşte penalităţile, Achizitorul are dreptul să solicite executarea parţială sau 

totală a garanţiei de buna execuţie constituită conform cerinţelor din prezentul contract, diminuată 

cu valoarea penalităţilor. 

11.2 Penalităţile se aplică pentru fiecare tip de serviciu nefuncţional sau parţial fucţional (care nu 

îndeplineşte o cerinţă a caietului de sarcini), în parte, care face obiectul prezentului contract, iar 

pentru mai multe servicii nefuncţionale penalităţile se vor cumula. 

11.3  În cazul nerespectării cerinţelor aferente serviciului facturare, Achizitorul are dreptul de neplată a 

facturii contestate până la soluţionarea acesteia. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de 

calcul identificate de Achizitor și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente 

suport din partea Prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea 

în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

11.4  În cazul nerespectării cerinţelor aferente serviciilor de operaţionalizare şi instalare/activare, mutare 

/desfiinţare, se vor percepe penalităţi, cuantumul fiind menţionat la pct. 11.1, pentru fiecare zi de 

întârziere, din valoarea serviciului/serviciilor contractate nefuncţionale sau parţial funcţionale. 

11.5  În cazul în care Achizitorul nu onorează factura în termen de 30 de zile de la semnarea proceselor-

verbale prin care sunt admise la recepție serviciile prestate, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita 

şi încasa, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare stabilită la 

nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale, din plata 

neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere,  conform art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind 

dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările 

ulterioare. 

11.6 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.  

11.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată 

Prestatorului, fără nicio compensație, 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.  
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C l a u z e   s p e c i f i c e 

 

Art. 12 GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE  

12.1  Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator, în conformitate cu prevederile art.39- 40 

din Anexa la H.G. 395/2016, în maxim 5 zile de la  semnarea de către ambele părţi a Contractului, 

în cuantum de 840.89 lei (10 % din preţul Contractului, fără T.V.A). Neconstituirea garanţiei în 

termenul menţionat în acest articol dă dreptul Achizitorului de a considera Contractul reziliat de 

plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei şi alte formalități. 

12.2  Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie trebuie să acopere întreaga 

durată a contractului prevăzută la art. 5 la care se adaugă un termen suplimentar de 45 zile după data 

expirării duratei contractuale menţionate la art. 5.2. din Contract. 

12.3 Restituirea scrisorii de garanţie de bună execuţie sau a numerarului depus la casieria autorității 

contractante se va face conform legii, în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către 

Prestator a obligaţiilor asumate prin Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra acesteia. 

12.4  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 

îndeplinirii Contractului de achiziţie publică/Contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, 

în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Achizitorul are obligaţia de a 

notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 

obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării 

garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în 

cauză, în maximum 5 zile lucrătoare, raportat la restul rămas de executat. Neîntregirea garanţiei de 

bună execuţie în termen, dă dreptul Achizitorului de a considera Contractul reziliat de plin drept, 

fără a fi necesară intervenţia intanţei şi alte formalităţi. 

 

Art. 13 RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI  

13.1  Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile Caietului de sarcini și a Propunerii tehnice.  

13.2  Verificările vor fi efectuate în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini şi a Propunerii tehnice. 

Achizitorul şi Prestatorul au obligaţia de a notifica, în scris, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

13.3  Prestatorul se obligă să îndeplinească prevederile de la cap. V, pct. 1 şi 6   din caietul de sarcini, 

anexă la Acordul cadru nr. 596041 din 15.05.2020, privind recepția serviciilor.   

13.4. Recepţia serviciilor se va face lunar, fiind ȋntocmit un Proces verbal de recepţie al serviciilor. 

 

Art. 14 AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

Preţul Contractului ȋn valută şi preţurile unitare ȋn valută sunt ferme pe toată durata derulării acestuia 

şi nu se ajustează. 

 

Art. 15 FACTURARE 

15.1  Prestatorul va emite o singură factură pentru serviciile prestate în luna anterioară şi o va transmite, 

în mod gratuit, atât în format electronic, cât şi letric. Factura trebuie să conţină cel puţin următoarele 

cerinţe: 

- centralizat, serviciile contractate la tarifele ofertate în perioada derulării acordului cadru; 

- centralizat, detalierea privind modificările survenite pe abonament; 

- centralizat, raportări ale serviciilor care au suferit deranjamente în perioada facturată, cu indicarea, 

dacă este cazul, a diminuării abonamentelor acestora conform cerinţelor din caietul de sarcini 

privind disponibilitatea acestora. Valorile diminuate ale abonamentelor serviciilor în cauză trebuie 

să se regăsească şi în anexa cu detalierea individuală a fiecărui serviciu; 

  - anexă cu detalierea individuală  a fiecărui serviciu pe abonament şi tarife unitare. 

15.2  Perioada de facturare a serviciilor se face pentru o lună calendaristică, începând cu data de 01 a 

fiecărei luni. 
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Art. 16 AMENDAMENTE  

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile art. 221 , și art. 222 alin. 3 din Legea nr. 

98/2016. 

 

Art. 17 CESIUNEA  

17.1  Prestatorul poate cesiona numai creanțele născute din acest contract, obligațiile născute rămânând 

în sarcina sa, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. 

17.2   Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații 

asumate prin contract. 

 

Art. 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. 

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 parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Art. 19 REZILIEREA 
19.1 Ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin 

prezentul Contract, de către Prestator, Contractul se poate rezilia de către Achizitor cu notificarea 

prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. 

19.2. Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri: 

- prin acordul părţilor; 

- caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la art. 18 din contract; 

- în condiţiile art. 222 alin. 3  şi art. 223 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

19.3 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului 

autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, 

în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral 

contractul de achiziție publică în perioada de valabilitatete a acestuia în una dintre următoarele 

situații: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului prestator respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o 

decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

 

Art. 20 CONDIȚII PRIVIND SUBCONTRACTAREA (dacă este cazul) 

20.1  Toate aspectele care privesc subcontractarea vor respecta prevederile Legii nr.  98/2016 și a HG nr. 

395/2016, ambele cu completările și modificările ulterioare. 

20.2  Orice convenție prin care prestatorul încredințează o parte din realizarea prezentului Contract către 

un terț, este considerată a fi un Contract de subcontractare. 
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20.3. Lista subcontractorilor, cu datele de identificare ale acestora, precum şi Contractele încheiate cu 

aceștia au fost constituie anexe la acordul-cadru. 

20.4  Pe perioada executării contractului, prestatorul nu va subcontracta fără autorizarea prealabilă scrisă 

a achizitorului. Elementele contractului care vor fi subcontractate şi identitatea subcontractanților 

vor fi notificate achizitorului. Achizitorul va notifica prestatorul în legătură cu decizia sa. 

20.5  Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care subcontractanții îndeplinesc 

contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își 

îndeplineşte partea sa din contract. 

20.6  Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului şi nu se va efectua decât după 

notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia. 

20.7 Subcontractanții trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicate pentru atribuirea 

contractului. Obligaţia de a verifica aceste criterii de eligibilitate aparține prestatorului care va 

prezenta în acest sens achizitorului o declarație pe proprie răspundere. 

20.8 Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea 

acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 

20.9  Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanților săi. Aprobarea de către achizitor 

a subcontractării oricărei părți a Contractului de servicii sau a angajării de către prestator a unor 

subcontractanți pentru desfășurarea serviciilor nu va elibera prestatorul de niciuna dintre obligaţiile 

sale din prezentul Contract de servicii. 

 

Art. 21 CONDIŢII PRIVIND ASOCIEREA (dacă este cazul) 

21.1 Fiecare din membrii asocierii ȋşi asumă obligaţiile pentru oferta comună şi răspund ȋn cuantumul ȋn 

care este ȋntocmit Contractul de asociere: cu drepturi şi obligaţii legale după caz.  

21.2 Modificarea structurii asocierii se poate face numai cu acrodul Promitentului-achizitor, cu condiţia 

de anu modifica propunerea tehnică şi financiară prezentate la achiziţie şim ȋn conformitate cu 

legislaţia ȋn vigoare.  

 

Art. 22 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

22.1  Achizitorul şi 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 legatură cu 

îndeplinirea Contractului. 

22.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi  Prestatorul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti competente. 

 

Art. 23 LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art. 24 COMUNICĂRI 

24.1  Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

24.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

24.3  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

prmirii comunicării. 

24.4  Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, sau în zilele lucrătoare, după 

ora 16.00, ea se consideră primită și va fi înregistrată în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 

expediată. 

24.5  Părţile vor transmite, în scris, datele de contact ale persoanelor responsabile cu implementarea 

Contractului.  
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Art. 25 DISPOZIȚII FINALE 

25.1  Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. 

25.2  Legea aplicabilă contractului este legea română. 
 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, unul la Prestator şi unul la Achizitor. 
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