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   Propunere de model de  Contract  de servicii 

nr.______________data_______________ 
 
 
 

În temeiul OUG nr.34/2006 actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, actualizata, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între  
 
Consiliul Local al Municipiul Oradea- Administratia  Imobiliara Oradea ,  cu 
sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon/fax 0259/436276, codul fiscal 
21982927 , cont nr. ______________________________ deschis la Trezoreria 
Municipiului Oradea, reprezentata prin Director general – Horia Augustin Jarca si Sef 
Birou Juridic- Marioara Rosan,  
în calitate de achizitor , pe de o parte 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic   
...............................................  adresă sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... 
număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont 
(trezorerie, banca) .............................................................................................................. 
reprezentat prin ................................................................................................   
(denumirea conducătorului) funcţia............................................... 
în calitate de prestator , pe de altă parte. 
 
2. Defini ţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract  – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator   - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c. pre ţul 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 fac obiectul 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. for ţa major ă -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
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nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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 in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii  
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze “Serviciile de proiectare faza PT+CS+DDE la 
Gradinita nr.30 corp de cladire situata in Oradea p e str. Mihai Viteazul nr.6”  
(conform temei de proiectare anexa la prezentul contract) în perioadele convenite şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate atribuit in urma organizarii procedurii de cerere de oferte, finalizata 
prin Raportul procedurii nr._______din ________. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre 
achizitor, este de __________ cu TVA, din  care _________ lei TVA. 
 
Plata se va suporta din capitolul……………………………………………… .. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Termenul de elaborare a proiectului va fi de 25 zile calendaristice de la data 
semnarii contractului de catre ambele parti, adica de la ………….. pana la…………. 
Prezentul contract încetează să producă efecte dupa finalizarea tuturor obligatilor ce revin partilor si 
efectuarea receptiei serviciilor de catre Achizitor. 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garantiei de buna executie la 
data de  ................... 
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul) 
8. Documentele contractului  
8.1  - Documentele contractului sunt: 
 - propunerea financiara 
 - propunerea tehnica 
 - tema de proiectare. 
 - scrisoarea bancara de garantie de buna executie 
 
9.  Obliga ţiile principale ale prestatorului  
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si sa respecte cerintele din tema de 
proiectare (anexa la contract). 
-Documentatia se va elabora in 2 (doua) exemplare si se va preda in forma scrisa si pe 
suport magnetic (CD). 



 
   www.aioradea.ro 

-Termenul de elaborare a proiectului va fi de 25 zile calendaristice de la data semnarii 
contractului 
-Proiectul se va preda in forma scrisa si pe suport magnetic (CD) 
-Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor necesare autorizatiei de 
constructie, inclusiv verificarea proiectului de catre verificatori tehnici atestati 
-Pentru lucrarile existente se va anexa si grafic de executie 
-Documentatia de va intocmi tinand cont de normele Directiei de Sanatate Publica 
-Obtinerea certificatului de urbanism 
-Intocmirea documentatiei pentru autorizatia de construire- 2 exemplare 
-Continutul documentatiilor va respecta prevederile legale in vigoare. 
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
9.3- Prestatorul se obliga sa completeze in termen de maxim 3 zile de la transmiterea 
solicitarii achizitorului sau avizatorilor, sa faca completarile sau modificarile solicitate la 
documentatia elaborata. 
9.4. - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 
� reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 
achiziţionate, şi 

� daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

 
10.  Obliga ţiile principale ale achizitorului  
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15.2, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obligă de a efectua plata catre prestator conform OUG 34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24-31 a lunii, pentru facturile 
emise pina in data de 20 a lunii. Achizitorul are obligatia de efectua plata catre prestator 
pe baza facturii, insotita de procesul verbal de receptie, semnat fara obiectiuni de 
comisia  de receptie.  
Pentru facturile emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada 24-31 a lunii 
urmatoare. 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 14 zile la expirarea perioadei 
prevăzute la clauza 10.2., prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în 
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare. 
 
11.  Sanc ţiuni pentru neindeplinirea culpabil ă a obliga ţiilor  
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 1% pe zi intarziere din preţul 
contractului fara T.V.A. 
11.2. -  Se considera intarziere si se aplica penalitati prestatorului in cazul in care: 
       a) se depaseste termenul de elaborare si predare a proiectului mentionat la clauza 
6.1; 
       b) documentatia a fost predata in termen, s-au transmis de catre achizitor in 
termenul convenit la clauza 15.3(b) obiectiunile la documentatie dar nu s-a respectat de 
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catre prestator temenul de 3 zile pentru raspuns la clarificarile solicitate, fapt ce a dus la 
depasirea termenului de 15 zile aferent receptiei. 
11.3 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% pe zi 
intarziere din plata neefectuată. 
11.4 - 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. 
11.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând 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.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
                                                     Clauze specifice  
 
12. Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului 
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
valoare de _______, suma ce reprezinta 10% din pretul contractului fara TVA.   
12.2 - Aceasta suma se va constitui integral de catre prestator prin scrisoare de garantie 
bancara de buna executie la data semnarii contractului. 
12.3 -  Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare după ce prestatorul 
a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau 
execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.5  (1) - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 
zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate 
in baza proiectului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 
  12.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
13. Alte resposabilit ăţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică, anexa la contract. 
          (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure 
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de 
natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate 
cu graficul de prestare din propunerea tehnica. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului.  
 
14. Alte responsabilit ăţi ale achizitorului 
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14.1 - 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 considera 
necesare îndeplinirii contractului. 
 
15. Recep ţie şi verific ări  
15.1 - La finalizarea elaborarii documentatiei, prestatorul are obligaţia de a notifica, în 
scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie. Serviciile de proiectare faza PT+CS+DDE la Gradinita 
nr.30 corp de cladire situata in Oradea pe str. Mihai Viteazul nr.6 (conform temei de 
proiectare) vor fi considerate finalizate la data depunerii la Serviciul Relatii cu Clientii 
(CIP) a notificarii scrise din partea prestatorului cu privire la finalizarea prestarii 
serviciilor prevazute pentru realizarea obiectul contractului. Beneficiarul are la dispozitie 
15 zile pentru organizarea receptiei, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii 
la CIP. 
15.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din tema de proiectare, astfel, 
se va constitui o comisie de verificare si receptie a proiectului elaborat. 
15.3. Comisia de receptie are obligatia: 

a) De a verifica, receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile 
de la depunerea documentatiei de catre prestator.  
b) In cazul in care sunt obiectiuni la documentatia predata, va solicita pe durata celor 
15 zile aferent receptiei, clarificarile necesare prestatorului, astfel incat prestatorul sa 
poata  raspunde in termenul de 3 zile la clarificari fara a depasi cele 15 zile aferente 
receptiei. 

15.4 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai 
scurt posibil de la data intrarii in vigoare a contractului, pentru a se incadra in termenul 
solicitat. 
 (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 adauga la preţul                         
contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită la pct.6.1, trebuie finalizate în 
termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii executarii 
contractului (respectiv data semnarii contractului). 
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele 
prevazute la punctul 6.1. a prezentului contract, dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. 
 
17. Ajustarea pre ţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii 
contractului. 
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18. Amendamente  
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractan ţi 
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de 
a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 
semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (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 in anexe la contract. 
19.3 - (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. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
21. Incetarea Contractului 
21.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale 
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de 
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract; 
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 
celeilalte parti; 
- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu 
si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. 
21.2. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-
si produca efectele. 
21.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja 
scadente intre partile contractante. 
21.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil 
a cauzat incetarea contractului. 
 
22. Rezilierea contractului 
 22.1. - Nerespectarea de catre prestator, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde 
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plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile 
Codului de procedură fiscală. 
 22.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la 
transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste 
obligatiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul 
contract constituie titlu executoriu. 
 22.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel 
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura 
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
 22.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este 
insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la 
actiune sau despagubire pentru achizitor. 
22.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
23. For ţa major ă 
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 - 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. 
23.4 - 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. 
23.5 - 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 parţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 
 
24. Solu ţionarea litigiilor 
24.1 - 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. 
24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente 
din România.  
 
25. Limba care guverneaz ă contractul  
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
26. Comunic ări 
26.1 - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre 
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea 
introductiva a prezentului contract. 
                In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin 
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la 
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
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          (2) Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in 
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 
26.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
 
27. Legea aplicabil ă contractului  
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Parţile au înteles să încheie azi ..................  prezentul contract în trei exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     
 ( se precizează data semnării de către părţi) 
 
              Achizitor,                                                   Prestator 
 

VIZAT BIROU JURIDIC 

      Marioara ROSAN 

 

         VIZAT C.F.P. 

      Adriana UNGUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


