
 
Contract de prest ări servicii 

nr.  ................ data ...................... 
 

1. Părţile contractului 
În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, 
    
 Între 
 
    Universitatea de Medicin ă şi Farmacie „Iuliu Ha ţieganu” cu sediul în Cluj-Napoca str. Emil Isac, nr . 13, 
jud. Cluj , telefon/fax 0264.597.256, având codul fiscal  şi contul IBAN , reprezentată prin Dl. Rector Prof. Univ. 
Dr. Constantin Ciuce  în calitate de achizitor , pe de o parte, 
 
    şi 
 
………………….. , cu sediul în CLUJ-NAPOCA, ……………., telefon/fax ……………, având numărul de 
înmatriculare ……………, codul fiscal ………….. şi contul bancar ……………….., reprezentată prin …………….., 
în calitate de prestator de servicii , pe de alta parte. 

 

2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator   - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii  - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse  - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora  -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 

 

Formatat: Română (România)

Formatat: Română (România)



4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze urm ătorul/urm ătoarele servicii: 

cod CPV.......................... , în condiţiile, la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica 
şi să predea documentaţiile aferente, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract, după cum urmează: 
 

• Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie , din punct de vedere al exactitatii 
documentatiei,  a listelor de cantiati si a cerintelor beneficiarului si raportare catre beneficiar 
asupra acestuia 

• Servicii de elaborare a documentatiilor de oferta pentru licitatii si asistenta catre beneficiar 
in evaluarea ofertelor pentru executia lucrarii precum si pentru furnizarea de echipamente si dotari 

• Supervizarea si coordonarea lucrarilor de executie ca si reprezentant al beneficiarului 
incluzand dar nelimitandu-se la raportari lunare, certificate de plata, verificarea documentelor de 
plata inaintate de catre contractor, intocmirea programului de realizare a investitiei, organizarea , 
coordonarea si controlul realizarii programului , organizarea si controlul activitatii de dirigentie de 
santier si executarea acestui serviciu in conformitate cu prevederile legale in vigoare , verificarea 
asigurarii resurselor financiare necesare , conform programului de lucrari , gestiunea contractului 
de executie , furnizare echipamente, dotari, asigurarea desfasurarii receptiei la terminarea 
lucrarilor , intocmirea cartii tehnice, conlucrarea cu alti factori implicati in realizarea ivestitiei 
pentru asigurarea executiei cu succes a proiectului. 

• Organizarea si efectuarea urmaririi comportarii in timp a investitiei pe perioada de garantie 
, conform prevederilor legale 

• Organizarea si asigurarea desfasurarii  receptiei finale. 
  

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  

4.3. Platile se vor face lunar pe baza raportului lunar predat catre beneficiar, in functie de serviciile executate si 
livrabilele predate. Acestea sunt stipulate in graficul de esalonare plati atasat la contract conform cu oferta 
prestatorului.  

4.4. Livrabilele sunt definite in cadrul Anexei 1 la contract. 

4.5. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, pentru elaborarea 
documentaţiei menţionate la 4.1.  

 

 
De asemenea prestatorul are obliga ţia de a preda documenta ţiile aferente men ţionate mai sus şi pe 
suport electronic. 

 

5. Pretul contractului 
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate şi al produselor accesorii livrate/puse în operă, este de 
................, la care se adauga ....................... RON, reprezentând TVA .  

5.2. Sursa de finanţare din care se va plăti preţul contractului este ......................... 

18. Modalităţi de plată 
    18.1 -- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata in conformitate cu graficul de plati , avand ca 
documente suport situatiile de lucrari confirmate de către reprezentantul beneficiarului in perioada 
cuprinsa intre 25 si 30 a lunii in curs conform  OUG 34/2009, in masura in care exista alocatii 
bugetare necesare.  
 

 



 

6. Durata contractului 
6.1. Prezentul contract are o durată conform termenelor stabilite la art. 4.1.. 

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  ............. 

 

7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ....................... 

 

8. Documentele contractului 
8.1  Documentele contractului sunt: 

a. caietul de sarcini; 
b. propunerea tehnică şi propunerea financiară a furnizorului; 
c. graficul de prestare a serviciilor  ; 
d. graficul de livrare a produselor conexe serviciilor prestate; 
e. alte anexe, dacă este cazul. 

8.2. In caz de conflict intre prevederile prezentului contract si cele ale caietului de sarcini si/sau ale 
propunerilor tehnice si/sau financiare ale prestatorului prioritatea de interpretare a documentelor este 
cea mentionata la art 8.1.  
 

9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în condi ţiile, la standardele si/sau performantele prezentat e in 
propunerea tehnica , anexa la contract.  

9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea 
tehnica.  

9.3. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

a. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate sau produsele conexe livrate, si 

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 

10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul convenit. 

10.2. Achizitorul se obliga sa plătească preţul contractului către prestator în cel mult 100 de zile de la termenul 
limit ă de prestare a serviciilor stipulat la art. 7, dar nu mai târziu 7 zile de la ob ţinerea aloca ţiilor bugetare 
necesare pentru serviciile efectiv prestate, factur ate şi recep ţionate calitativ .  

 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul isi onorează obligaţiile, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a ob ligatiilor  
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească obligaţiile asumate şi in 
cazul in care nu predă raportarea conformă catre Beneficiar, atunci achizitorul este indrepatatit de a deduce din 
pretul contractului , ca penalitati o suma echivalenta cu 0.1% pe zi , pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.  



 
 

 
11.2. În cazul în care achizitorul nu isi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci poate fi obligat a plati, ca penalităţi, 0,1% pe zi de întîrziere  din plata neefectuata. 

11.3. Nerespectarea obliga ţiilor asumate prin prezentul contract de c ătre una dintre p ărţi, în mod culpabil, 
da dreptul partii lezate de a rezilia unilateral co ntractul f ără punere în întârziere şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 

11.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără 
nici o compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa 
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 pana la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

 

12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 -  Prestatorul se obliga sa constituie garan ţia de buna execu ţie a contractului, în cuantum de 5% din 
valoarea contractului , pana la intrarea în efectivitate a contractului  

12.2. Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în 
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului, autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în 
documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca sa înştiinţeze contractantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobanda în favoarea 
contractantului. Deschiderea contului de catre prestador in conditiile stipulate mai sus si prezentarea 
documentelor doveditoare catre achizitor se va FACE in maxim 10 zile de la semnarea contractului. 

12.3 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului 
numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 

12.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, 
daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a 
notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.    

12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
13.1   (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce 
in mod rezonabil din contract.   

13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  

 

14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

 



15. Receptie si verificari  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de 
a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 

 

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in ........ de ore  de la primirea ordinului de 
incepere a contractului.  
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator,indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia 
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de 
prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  

 

17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm, ajustarea sa nefiind per misă. 

 

18. Amendamente  
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
18.2.Partile contractante au dreptul de a conveni rezilierea de comun acord. 

 

19. Subcontractanti 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obliga ţia de a prezenta la încheierea contractului toate c ontractele încheiate cu 
subcontractantii desemna ţi, în exemplar original complet, incluzând toate an exele. De asemenea orice 
modificare a contractelor încheiate cu subcontracta nţii va fi notificat ă în termen de 24 de ore achizitorului 
înso ţită de textul integral al acestei modific ări . 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se 
constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea 
lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 



19.5 - Pentru orice prejudiciu cauzat achizitorului sau te rţilor, achizitorul se poate îndrepta împotriva 
prestatorului sau a subcontractan ţilor, f ără ca oricare dintre ace ştia, s ă-i poat ă opune beneficiul de 
diviziune sau de discu ţiune . 

 

20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa 
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  

 

21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa rezolve în 
mod amiabil o divergenta contractuală, oricare poate solicita ca disputa sa se solu ţioneze de c ătre instan ţa 
competent ă material de la sediu autorit ăţii contractante .  

 
 

23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 

24. Comunicari 
24.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
24.2 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail , cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării, înso ţită de un rezumat al informa ţiilor comunicate . 

 

25. Legea aplicabila contractului 
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare , cate unul pentru fiecare 
parte.     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achizitor 
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Rector 
Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce  

 
 
 

 

Director economic 
Ec. Sorina Tecar 

 
 
 

 

Control financiar preventiv 
Ec. Livia Groap ă 
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