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Preambul 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
între 
 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, str. Universitatii  nr.1, 
tel/fax 0259/432830, 0259/432789, cod fiscal 4287939, cont nr 
RO86TREZ0765047XXX000284 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată 
legal prin prof. univ. dr. ing. Cornel ANTAL - restor, in calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
 
S.C ______________________ S.R.L cu sediul în _____________, str. _____________, 
nr.______, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr....................., CUI 
......................................, cont nr.____________________________ deschis la Trezoreria 
______________________, reprezentata prin __________________ - având funcţia de 
________________, în calitate de prestator, pe de altă parte, au convenit la încheierea 
prezentului contract de servicii, în următoarele condiţii: 
 
2. Definitii 
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract - 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 - activitatile a caror prestare face obiectul 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 in legatura cu serviciile 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 enuntiativa. 
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; 
    g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
     
 
3. Interpretare 



3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa elaboreze ,,Elaborarea documentaţiei tehnico-economice 
fazele: documentaţie obţinere avize şi acorduri, PT – inclusiv expertiza de laborator 
pentru placaj -, CS, DDE, PAC, documentaţia standard pentru organizarea licitaţiei 
pentru achiziţia lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie – Reabilitare faţadă 
Facultatea de Protecţie a Mediului”, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract aferent  
serviciilor prestate. 
5. Pretul contractului 
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, 
este de …………. lei, din care TVA …………. Lei , şi se constituie din: 
 -documentaţie obţinere avize şi acorduri   ..................... lei fără TVA 
 -PT        …………… lei fără TVA; 
 - expertiza de laborator pentru placaj  ...................... lei fără TVA; 
 -CS         …………… lei fără TVA; 
 -DDE        …………… lei fără TVA; 
6. Durata de executie a contractului 
6.1. – Prestatorul se obligă să elaboreze documentaţiile care fac obiectul prezentului contract 
în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului contract. 
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: 
 -tema de proiectare; 
 -propunerea tehnica; 
 -propunerea financiara; 
9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica, anexă la contract. 

Prestatorul va elabora documentatiile în conformitate cu tema de proiectare şi 
propunerea tehnică prezentată.  

Prin elaborarea documentatiilor va asigura nivelul de calitate corespunzător 
exigenţelor de performanţă solicitate, cu respectarea reglementărilor tehnice, legale şi a 
clauzelor contractuale. 

De asemenea va întocmi şi susţine documentaţia tehnică în vederea obţinerii avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor legale. 

Documentatia va fi predata in mod obligatoriu si pe suport electronic (CD), în minm 3 
exemplare. 
9.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 
termenul de elaborare a documentatiei convenit la art.6.1. 



Prestatorul se obligă să completeze în termen de maximum 10 zile de la comunicare, 
omisiunile constatate în documentaţie, la prezentarea acesteia pentru a fi receptionata de catre 
achizitor. 
9.3 – Prestatorul (angajatorul) are obligatia de a preveni si respecta regulile de securitate si 
sanatate in munca, sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor specifice fiecarui 
domeniu de activitate conform Legii nr. 319/2006. 
9.4. – Prestatorul (angajatorul) trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa 
primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in 
special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului 
sau. 
9.5. - Documentatiile se vor preda pe suport de hârtie  si pe suport electronic (CD), în minm 3 
exeplare. 
10. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1. - Achizitorul are obligatia: 

- de a pune la dispozitie prestatorului la cererea acestuia orice informatii pe care le 
detine si pe care prestatorul le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

- să achite taxele legale pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor aplicate 
conform legii. 
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit, conform  
clauzei 15 din contract. 
10.3. - Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre prestator in termen de 30 zile de la  
primirea facturii insotita de procesul verbal de receptie al fazei respective semnat fara 
obiectiuni de comisia  de receptie. 
10.4. – Plata se va efectua din bugetul local cap............................... 
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din preţul contractului pentru fiecare 
zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
0,15% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
11.5 - In situatia in care executantul nu isi indeplineste la termen sau corespunzator obligatiile 
contractuale, se considera ca acesta produce implicit prejudicii grave autoritatii contractante, 
iar acesta din urma are dreptul de a-l exclude in cazul participarii la alte proceduri organizate 
in viitor pentru atribuirea altor contracte de achizitie publica. 

Clauze specifice 
12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1. - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum 
de 10% din pretul contractului fara TVA, in termen de 3 zile calendaristice de la data 



semnarii contractului de servicii prin scrisoare de garantie bancara sau lichiditati depuse in 
contul special de garantii al prestatorului nr. _________________________________ deschis 
la _________________________________. 
12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul 
a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
12.3. - 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 
prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de 14 zile de la 
data încheierii procesului verbal de recepţie finala a documentaţiei ce face obiectul 
prezentului contract, semnat fără obiecţiuni de către o comisie numita in acest semns prin 
Decizia Directorului executive al Administratiei Imobiliare, dacă până la acea dată achizitorul 
nu a ridicat pretenţii asupra ei. 
13. Receptie si verificari 
13.1. - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnica si din tema de proiectare 
13.2. – Achizitorul va constitui o comisie de verificare şi recepţie a documentatiilor, numită 
prin Decizia rectorului.  

Comisia respectivă are obligaţia de a verifica şi întocmi procesul verbal de recepţie 
pentru documentatia elaborata, în termen de max. 15 zile de la primirea acesteia. În cazul în 
care sunt constatate omisiuni la documentatie, acestea se transmit în scris prestatorului care le 
va soluţiona în termenul stabilit la art 9.2. 
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
14.1. 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. 
14.2. – Documentatia elaborata se va preda conform termenului de elaborare convenit de părţi 
la art. 3.1 din prezentul contract.  
 In cazul in care: 
    a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
    b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea 
contractului de catre prestator indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare si vor semna un act aditional. 
14.3. - 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. 
14.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei 20 si in afara cazului in care achizitorul este de acord 
cu o prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul 
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 11. 
15. Ajustarea pretului contractului 
15.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
15.2. - Pretul contractului  nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii 
contractului. 
 



 
16. Amendamente 
16.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
17. Incetarea Contractului 
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. 
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. 
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 
partile contractante. 
Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 
incetarea contractului. 
18. Rezilierea contractului 

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 plata de 
daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de 
procedură fiscală. 

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. 

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. 

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. 

Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului 
19. Cesiunea 
19.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contract. 
20. Forta majora 
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 



20.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3. - 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. 
20.4. - 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. 
 20.5. - 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 dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
 21. Solutionarea litigiilor 
21.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune 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. 
21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente. 
22. Limba care guverneaza contractul 
22.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
23. Notificarile intre parti 
     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. 
 Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi 
lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 
 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. 
24. Legea aplicabila contractului 
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
    Partile au inteles sa incheie astazi, ........., prezentul contract in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 
 
            Achizitor,                                                                          Prestator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


