Contract de servicii
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Legii 98/2016 privind Achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395 din 2 iunie
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, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ , cu sediul în incintă port Constanţa, poarta 1, tel.
0241/61.61.24 fax 0241/61.62.29, înfiinţată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont
nr.RO54TREZ23F845000710101X deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată
prin Director General – Alexandru MEZEI şi Director Economic – Cristina CĂLINŢARU
în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
şi
………………………………………., cu sediul în …………., strada ……………….., nr.
………………., cod poştal …………………, tel/fax ……………………., număr de
înmatriculare
…………………,
cod
fiscal
………………,
cont
(trezorerie)
…………………..deschis la Trezoreria …………………….., reprezentată prin ………………,
cu funcţia de ……………………., în calitate de ……………………, 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.

Clauze obligatorii
4.Obiectul şi preţul contractului
4.1.
Prestatorul
se
obligă
să
presteze
serviciile
de
„……………………………………………………” conform caietului de sarcini, în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii.
4.3. – Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre prestator achizitorului
este de …………………….. lei, fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
……………….. lei.
5.Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de ………………… de la data semnării contractului de
prestări servicii de ambele părţi.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a)caietul de sarcini, inclusiv clarificările
b)oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv
clarificările din perioada de evaluare
c) garanţia de bună execuţie;
d)contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe
către subcontractanţi, dacă este cazul;
e) acordul de asociere, dacă este cazul
f) acte aditionale, daca este cazul;
g) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
h) alte anexe;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - 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 serviciile prestate, 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.
7.4. - Să respecte întocmai normele de calitate impuse de documentele, standardele şi
normativele în vigoare. Orice abatere de la aceste norme conduce la refacerea lucrării, pe
cheltuiala sa.
7.5.- Odată cu recepţionarea şi plata serviciilor prestate conform contractului, prestatorul
transferă toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create, aferente serviciilor
livrate ȋn cadrul acestui contract.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3.- Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în timp util, toate informaţiile necesare
pentru asigurarea derulării serviciilor angajate.
8.4. – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termenul de 30 de
zile de la primirea facturii. Factura se va emite catre Autoritatea Navala Romana după semnarea
procesului verbal de acceptanță. Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate
de A.N.R., in contul pe care prestatorul se obliga sa-l deschida la trezorerie.
8.5. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 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.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1.- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevazute, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 %
calculate pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
9.2.- In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu 0,1 % calculate pentru fiecare zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate
sau prestate cu intarziere, penalitati ce se vor retine din c/val facturii emise de prestator, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de dauneinterese, daca ulterior notificarii scrise adresata de catre partea lezata, partea in culpa nu isi
executa in mod corespunzator obligatiile respective, in termen de 30 de zile de la primirea
notificarii. In cazul in care partea in culpa va indeplini obligatiile neindeplinite sau indeplinite
necorespunzator in termenul mentionat mai sus, rezilierea nu va mai opera.

Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5
zile lucrătoare de la data semnării contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului fără
TVA, valabila pe o perioada cu 15 zile mai mare decat perioada de valabilitate a contractului.
10.2 - Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie - conform prevederilor art. 40
din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul reţinerilor succesive, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont ce trebuie deschis dupa semnarea contractului
şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului. Suma iniţială care se depune de către
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul
contractului fără TVA.
Alimentarea acestui cont va fi realizată de beneficiar, prin reţinere din valoarea facturii emise, la
terminarea serviciilor, fără TVA.
10.3. – Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi acordând totodată un termen
pentru remedierea lor, termen care nu va putea fi mai mare de 5 zile lucrătoare.
10.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 42,
alin.2 din HG nr.395/2016.
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (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
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - 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 pentru
îndeplinirea contractului.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile ofertei .
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Responsabili tehnici de contract desemnați:
din partea achizitorului: dl. Silviu Apostol-şef serviciu Comunicaţii şi IT e-mail:
sapostol@rna.ro
din
partea
prestatorului:
...................................................................email......................................
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil
de la semnarea contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(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.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului1
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului este ferm și nu se ajustează.
16. Subcontractanţi/terţi
16.1 - 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. Creantele care se nasc din executarea acestora se vor cesiona subcontractorilor
respectivi.
16.2 - (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.
16.3 -(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.
16.4 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a
contractului poate interveni în următoarele situaţii:
1) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,
2) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în
condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se
indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,
3) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
- În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una
din părţi, prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii
subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.
16.5 - Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin
care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de
către prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
16.6 - Contractele menţionate la clauza 16.2 şi declaraţiile menţionate la clauza 16.5 vor fi
prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării prestării serviciilor de
către noii subcontractanţi.
1

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

16.7 - In cazul in care in contractul de subcontractare subcontractantii isi exprima optiunea de a
fi platiti direct de catre achizitor, se poate efectua plata direct catre acestia. Achizitorul
efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, prestator si
subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, prestatorul
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
16.8 - Prestatorul se angajează că prin actul incheiat cu tertul sustinator isi asuma obligatia de a
garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament potrivit dispozitiilor
art. 50 alin (1) din normele aprobate prin HG nr. 395/2016. Prestatorul cedeaza catre autoritatea
contractanta cu titlu de garantie, toate drepturile sale de a urmari orice pretentie la daune pe care
ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm incheiat intre acestia. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor
prestatorului către achizitor, cu titlu de garanţie.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - 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.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6 - 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.
18. Incetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a) la expirarea duratei de valabilitate;
b) prin acordul de voinţă al părţilor
c) prin denunţare unilaterală, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice;
d) la data intervenţiei unei hotărâri de autoritate ce presupune restructurarea necesităţilor de
funcţionare ale instituţiei;
e) în caz de forţă majoră.
f) prestatorul primeşte două notificări consecutive prin care i se aduce la cunoştinţă faptul că nu
şi-a executat sau îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile care îi revin și nu
remediază problemele semnalate în termenul menționat în notificări, termen care nu poate fi mai
mic de 3 zile lucrătoare.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - 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.
19.2 - 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 competente.

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.
21.2 - 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 înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

PRESTATOR,
……………………………………………………

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MEZEI

DIRECTOR ECONOMIC,
Cristina CĂLINŢARU

CFPP,
Felicia NUŢU

ŞEF BIROU JURIDIC SI CONTENCIOS,
Andreea Vasilescu NAIDEN

ŞEF SERVICIU COMUNICAŢII ŞI IT,
Silviu APOSTOL

DIRECTOR GENERAL,
…………………………………

