
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
 

nr.______________data_______________ 
 

Audit financiar al proiectului  
„ Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila”  

 
 
 

Preambul 
 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificări şi completările ulerioare şi în 
vederea implementării proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deseurilor in judetul Braila”, finantat initial prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-
2013 , Axa prioritara 2- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea 
siturilor contaminate istoric si continuat prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare 
2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1- Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii 
de management eficient al resurselor/Reducerea numarului depozitelor neconforme si 
cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania 

 
1. Părţile contractante 
 
Prezentul Contract a fost încheiat între următoarele Părţi contractante: 
 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin Consiliul Judetean 
Braila, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 
0239/619600;0239/619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. 
..........................................deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin 
CHIRIAC FRANCISK-IULIAN - Presedintele Consiliului Judetean Braila, in calitate de 
achizitor, pe de o parte si   

 
 

S.C._________________________________cu sediul _____________________________,  
telefon/fax ________________________________, inregistrata la O.R.C._________ sub nr. 
J___/_______/________, C.U.I. nr. ____________________________, cont de virament nr. 
_____________________________, deschis la ________________________, reprezentata 
prin __________________________, avand functia de ____________________________in 
calitate de prestator, pe de alta parte,au consimtit urmatoarele: 
 
 
2. Definiţii  
1.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. Contract de finanţare – Contractul încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbarilor 
Climatice/ Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene şi 
Consiliul Judetean Braila în vederea finanţării Proiectului „Sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Braila”- Faza I si Faza II. Aceste contracte vor fi puse la dispoziţia 
Prestatorului imediat după semnarea Contractului. 
c. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
d. Garanţie – garanţie a contractului, constituită de Prestator în favoarea Achizitorului, în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract; 



e. Notificare – comunicări transmise între părţile contractuale 
f. Ofertă - oferta depusă de Prestator în vederea atribuirii Contractului. Oferta conţine 
Documentele de calificare, Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară; 
g. Ordin Administrativ – act emis de Achizitor obligatoriu pentru Prestator în îndeplinirea 
Contractului. Nici un Ordin Aministrativ nu va avea puterea de a modifica prevederile 
Contractului 
h. Penalitate – suma stabilită potrivit contractului ca fiind plătită de către una din părţile 
contractante către cealaltă parte în caz de neindeplinire a obligaţiilor din Contract; 
i.  Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract; 
j. Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al Contractului;  
k. 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, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enuntiativă. 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; 
l. Termen limită - acea perioadă din Contract care va începe să curgă din ziua următoare 
actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor perioade. Termenul 
de „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică 
în mod diferit. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, 
termenul va expira la sfârşitul zilei lucrătoare. 
j. 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. 
 
4. Obiectul contractului  
4.1 Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de audit - cod CPV 79212100-4 aferente 
Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila" cod SMIS 
32942 si „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” 
cod SMIS 2014+103731 conform cu prevederile prezentului Contract, a Documentelor 
Contractului stabilite la pct. 7.1. 
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze Serviciile şi să plătească preţul convenit la termenul 
şi în condiţiile prevăzute în prezentul Contract, în Documentele Contractului stabilite la pct. 
7.1. 
  
5. Preţul contractului şi modalitatea de plată 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
este de ................... lei (în litere..........................,lei), fără TVA, la care se adaugă TVA 
conform prevederilor legislatiei in vigoare. 
5.2. Preţul contractului este plătibil ca urmare a aprobarii de catre Achizitor a Rapoartelor 
privind Constatările Factuale (şi a tuturor anexelor aferente) Intocmite de catre prestator.  
Perioada de referinta a RCF-urilor se refera la cererile de rambursare din anul 
respectiv.Plata către Prestator se va efectua eşalonat, potrivit următorului tabel: 
 
Factura I 20% din valoarea contractului după aprobarea de catre Achizitor a 

RCF aferent perioadei 01.01.2016 - 31.07.2016 si aprobarea de 
catre Achizitor a RCF final aferent POS Mediu 2007-2013(Contract 
de Finantare nr.4476/23.09.2013) 



Factura II 30% din valoarea contractului după aprobarea de catre Achizitor a 
RCF aferent perioadei 01.01.2017 - 31.12.2017 (Contract de 
Finantare nr.25/09.02.2017) 

Factura III 50% din valoarea contractului după aprobarea de catre Achizitor a 
RCF aferent perioadei 01.01.2018 - 31.12.2018 si aprobarea de 
catre Achizitor a RCF final aferent POIM 2014 - 2020 (Contract de 
Finantare nr.25/09.02.2017) 

 
5.3 Pentru transa finala se poate face plata in avans, cu conditia prezentarii de catre 
Prestator a unei scrisori de garantie bancara avand o valoare egala cu suma cotata in oferta 
pentru ultimul raport intermediar si raportul final. Aceasta scrisoare de garantie bancara va 
avea un termen de valabilitate care va acoperi perioada pana la aprobarea rapoartelor 
respective de catre Autoritatea Contractanta. 
5.4 Termenul de plată este de 30 zile de la data aprobarii facturii emise de Prestator. 
5.5 Plăţile datorate de către Achizitor vor fi efectuate in baza facturilor emise de catre 
prestator, insotite de un Raport pentru activitatea expertilor. După efectuarea platilor rămâne 
in vigoare obligaţia Prestatorului de a răspunde solicitărilor Achizitorului pentru orice aspecte 
care pot sa apara datorita extinderii termenului contractului de finantare. 
5.6 Serviciile prestate trebuie să fie dovedite printr-un raport corespunzător aşa cum este 
prevăzut în Caietul de sarcini. 
5.7 Daca termenul de scadenţă a plăţii (calculat conform Art. 5.3 de mai sus) cade într-o zi 
nelucrătoare, atunci se va considera acest termen va fi ziua lucrătoare imediat următoare. 
5.8. Nu se acceptă actualizarea Preţului Contractului.  
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de 17 luni de la data emiterii Ordinului administrativ de 
incepere. 
6.2 Durata contractului poate fi prelungită în situaţia prelungirii contractului de finanţare, cu 
condiţia menţinerii preţului ofertat. 
6.3 Durata contractului se va putea prelungi până la data depunerii ultimului RCF aferent 
Cererii de Rambursare Finală din cadrul Proiectului, dar fără costuri suplimentare. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 Documentele prezentate mai jos, în ordinea priorităţii, sunt parte integrantă din contract 
şi vor fi considerate ca atare: 

 Documentaţia de atribuire inclusiv Caietul de Sarcini al Achizitorului; 
 Propunerea tehnică; 
 Propunerea financiară; 
 Garanţia de bună execuţie; 

7.2. Interpretarea documentelor Contractului se va face numai în conformitate cu ordinea de 
prioritate descrisă mai sus la Art. 7.1. 
7.3 În cazul în care pe parcursul îndeplinirii Contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul 
de sarcini, prevaleaza Caietul de sarcini. În cazul în care unul din documentele prevăzute la 
art. 7.1 conţine elemente superioare Caietului de sarcini, va prevala acel document care 
conţine elemente superioare. 
7.4 Orice alt Act Adiţional la Contract încheiat între Părţi va avea prioritatea documentelor 
contractuale pe care le modifică, sau o alta convenită. 
 
8. Executarea contractului  
8.1 Executarea contractului în urma emiterii de către Autoritatea Contractantă a unui Ordin 
Administrativ de începere. 
8.2 Ordinul Administrativ de începere se va emite de Autoritatea Contractantă în maxim 15 
zile de la depunerea garanţiei de bună execuţie de către Prestator. 
 



9. Obligaţiile principale ale Prestatorului 
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică si caietul de sarcini, anexe la contract.  
9.2  Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenele de prestare 
prezentate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică. 
9.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile prezentului 
Contract, Documentele Contractului prevăzute la art. 7.1, precum şi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 
9.4 Personalul prestatorului: 
(1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în Ofertă sau aprobat 
ulterior, fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Schimbările de personal vor fi analizate şi 
aprobate de către Autoritatea Achizitorului. Înlocuirea unui membru din cadrul personalului 
nominalizat în Ofertă aprobat ulterior, se face numai în baza unui Act adiţional la Contract. 
Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele condiţii: 
   a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al 
personalului; 
   b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu 
este sub controlul Prestatorului (ex. Demisia etc). 

Oricare din situaţiile prezentate la punctele a) şi b) vor fi dovedite cu documente 
justificative emise de autorităţile competente. 

În oricare alte situaţii decât cele prevăzute la punctul a) de mai sus se vor aplica 
penalităţi în cuantum de 2% din Preţul Contractului, pentru fiecare membru al personalului 
înlocuit. 
(2) Pe parcursul derulării Serviciilor, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, 
Achizitorul poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al personalului este 
ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii. 
(3) În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină 
cel puţin aceeaşi experienţă de calificare. 
9.5 Prestatorul se obligă să despagubească 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/produsele achiziţionate 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. 

9.6 Prestatorul se obligă să respecte Ordinele Administrative emise de Achizitor. 
9.7 Experţii cheie implicaţi în contract nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la 
art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, care ar putea duce  la aparitia unui 
conflict de interese in sensul art.59 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Anterior semnării contractului cu ofertantul declarat câştigător, acesta va transmite Autorităţii 
Contractante, în termen de 2 zile de la solicitare, CV-urile şi Declaraţiile pe propria 
răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice, care ar putea duce  la aparitia unui conflict de interese in sensul art.59 din 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare   
semnate de catre experţii cheie nominalizaţi în ofertă. .Înlocuirea experţilor nominalizaţi prin 
oferta se va face cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv cu respectarea caietului 
de sarcini, în condiţiile în care noii experţi nu se regasesec in situatiile generatoare de 
conflict de interese potrivit art.59 coroborat cu art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prin urmare în cazul înlocuirii experţilor nominalizaţi prin ofertă, Prestatorul va transmite 
Autorităţii Contractante, CV-urile şi Declaraţiile pe propria răspundere privind neîncadrarea în 
situaţiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, care ar putea 



duce  la aparitia unui conflict de interese in sensul art.59 din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit în măsura 
în care acestea corespund prevederilor Contractului şi anexelor sale. 
10.2 În cazul în care Achizitorul nu răspunde în termen de 30 de zile de la primirea 
documentelor/rapoartelor respective, acestea vor fi considerate ca avizate favorabil de către 
Achizitor, începând cu data expirării termenului indicat. 
10.3 a.Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, în condiţiile de 
confidenţialitate, la solicitarea acestuia, toate înregistrările sale contabile, şi orice alte 
înregistrări şi informaţii privind activitatea auditată a Achizitorului, aferente activităţii din 
perioada avută în vedere. 
        b. Achizitorul se obligă să permită Prestatorului să discute cu orice persoană, pe o 
tematică prezentată în prealabil, aflată în subordinea Achizitorului care ar putea furniza 
informaţii relevante în vedere realizării obiectului prezentului Contract. 
10.4 Achizitorul se angajează să respecte decizia profesională a Prestatorului şi să nu 
interfereze sau să influenţeze în nici un mod opiniile sale exprimate în cadrul rapoartelor 
pregătite de acesta din urmă, în măsura în care acestea corespund realităţii de fapt şi de 
drept. Eventualele comentarii referitoare la conţinutul rapoartelor emise de Prestator vor fi 
discutate de către părţi, urmând ca eventualele modificări aduse conţinutului rapoartelor în 
cauză să fie agreate de comun acord. 
10.5 Achizitorul are dreptul să dea declaraţii scrise, sub semnătura conducerii, referitoare la 
aspecte ale auditului în care obţinerea de elemente probante printr-o coroborare 
independentăa unor fapte şi tranzacţii nu este posibilă. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de Achizitor: 
a) În cazul în care Achizitorul nu respectă (fără nici o justificare) termenul de plată a facturii 
emise de către Prestator şi primite de Achizitor , astfel cum acest termen este prevăzut în 
Contract, Prestatorul va fi îndreptăţit să solicite penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% 
din valoarea facturii pe fiecare zi de întărziere faţă de termenul scadent până la data efectivă 
a plăţii. 
Penalităţile vor fi plătite în baza unei facturi emise de Prestator către Achizitor, în termenul 
prevăzut la Art. 5.3 din prezentul Contract. 
b) În măsura în care Achizitorul nu respectă (fără nici o justificare) cu mai mult de 60 de zile 
termenul de plată a facturilor emise de către Prestator şi primite de Achizitor, astfel cum 
acest termen este prevăzut în Contract, Prestatorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral 
Contractul prin parcurgerea următoarei proceduri: 

(i) transmiterea de catre Prestator către Achizitor a unei înştiinţări prealabile prin care 
comunică neîndeplinirea obligaţiilor contractuale referitoare la plata facturilor şi 
posibilitatea rezilierii unilaterale a Contractului din culpa Achizitorului; 
(ii) în cazul în care Achizitorul nu se conformează prevederilor contractuale în termen de 
7 zile de la primirea înştiinţării prevăzute la Art. 11.1, lit (b), alin. (i) din prezentul 
Contract, Prestatorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare 
adresată Achizitorului. 
În măsura respectării procedurii descrise, Contractul va fi reziliat de plin drept, fără nici o 
altă formalitate necesară sau intervenţia instanţelor judecătoreşti. (Pact Comisoriu de 
Gradul IV). 
 

11.2 Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Prestator: 
 
a) În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile la termenele prevăzute în 
Contract şi anexele sale, Achizitorul va fi îndreptăţit să solicite penalităţi în cuantum de 
0,04% din Preţul Contractului pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligaţiilor. 



Majorarile de intarziere se vor retine din valoarea facturilor prezentate la plata. 
b) Prestatorul va raspunde pentru orice prejudiciu, paguba sau pierdere directa sau indirecta 
cauzata prin actiunile sau inactiunile sale sau ale personalului sau si va plati achizitorului 
toate aceste daune, dezdaunandu-l integral. 
 
 
11.3 Rezilierea si incetarea contractului 
 
a) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul, în oricare din următoarele 
situaţii: 

(i) Prestatorul abandonează execuţia Serviciilor sau demonstrează în altfel intenţia 
de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului; 
(ii) Prestatorul nu respectă prevederile Art. 12 din prezentul Contract; 
(iii)Prestatorul nu îndeplineşte cele solicitate de Achizitor printr-un Ordin 
Administrativ; 
(iv) Prestatorul întârzie predarea rapoarteloe si anexelor sale  cu mai mult de 30 de 
zile după expirarea termenului prevăzut în Contract; 
(v) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale la termenele prevăzute în 
Contract şi în anexele sale, penalităţile calculate atingând nivelul maxim prevăzut 
la Art 11.2, lit (a) din prezentul Contract; 
(vi) Prestatorul nu respectă prevederile Art. 20 din prezentul Contract; 
(vii) Prestatorul, sau persoane din partea Prestatorului, se oferă să dea (direct sau 
indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de 
valoare ca stimulent sau recompensă pentru a acţiona sau a înceta să acţioneze în 
legătură cu Contractul, sau a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu orice altă 
persoană care are legătură cu Contractul.  
 

b) Rezilierea prezentului contract va fi notificata celeilalte parti cu cel putin 7 zile inainte de 
data la care aceasta urmeaza sa-si produca efectele. 
c) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, atrage rezilierea de plin drept a prezentului contract, fara interventia instantei de 
judecata si fara punere in intarziere si da dreptul partii lezate de a pretinde daune-interese. 
 
12. Garanţii 
12.1 Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui de către Prestator în termen 
de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului si va reprezenta 10% din valoarea 
contractata, fara TVA. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către 
contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi 
în perioada convenită a contractului 
Garanţia de bună execuţie se va constitui (ofertantul va menţiona varianta aleasă): 

a) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau 
de o societatea de asigurări, care devine anexa la contract, conf. art.40 alin(1) din 
HG.395/2016 actualizată             sau 

b) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale conf. art.40 alin 
(3) din HG.395/2016 actualizată. 

În cazul constituirii garanţiei de bună execuţie printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări atunci: 
- Garanţia de bună execuţie ce se va încheia si va avea valabilitate pe toata durata 
Contractului, iar în cazul în care se va prelungi durata contractului potrivit art. 6.2, Prestatorul 
va avea obligaţia de a prelungi şi Garanţia de bună execuţie. 
 
În cazul constituirii garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile art.40 alin.(3) 
din HG 395/2016 actualizată, prestatorul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din 
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont disponibil distinct la 
dispoziţia autorităţii contractante în care va vira o sumă iniţială de cel puţin 0,5% din preţul 



contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze contul de disponibil astfel deschis prin reţineri succesive din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie 
şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 
Dovada deschiderii contului se va face prin: 
- Confirmare Trezorerie ca a fost deschis un cont în care se vor vira reţinerile ce constituie 
garanţia de bună execuţie; 
- Copie ordin de plată. 
 
12.2 (a) Prestatorul are obligaţia de a transmite Achizitorului, înlăuntrul termenului precizat la 
Art.12.1, garanţia în original, care va fi exprimată în lei şi va îmbarca forma stabilită conform 
art. 12.1. 
(b) În cazul în care Prestatorul se încadrează în categoria IMM-urilor, conform prevederilor 
art.16 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate 
beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuţie, în baza unei 
Declaraţii din care să rezulte că se încadrează în categoria IMM-urilor. 
12.3 Garanţia de bună execuţie se va încheia şi va avea valabilitate pe toată durata 
Contractului , iar în cazul în care se va prelungi durata contractului potrivit art. 6.2, 
Prestatorul va avea obligaţia de a prelungi şi Garanţia de bună execuţie. 
12.4 Garanţia nu se va considera constituită în sensul prevederilor prezentului Contract 
decât la data aprobării ei de către Achizitor. Nici o plată în baza prezentului Contract nu va fi 
efectuată către Prestator până când Garanţia de bună execuţie nu este aprobată de 
Achizitor. 
12.5 Garanţia de bună execuţie, aprobată de Achizitor, devine anexă la prezentul Contract. 
12.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, 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 autoritatea contractantă 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 raportat la restul rămas de executat. 
12.7 În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat,fie prin 
amendarea Garanţiei iniţiale, fie prin prezentarea unui instrument de garantare nou. În 
situaţia amendării Garanţiei sau prezentării unui instrument de garantare nou, prevederile 
Art. 12.1-12.5 rămân aplicabile. 
12.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
12.9 Garantia bancara pentru returnarea ultimei transe se va constitui de catre Prestator 
daca acesta solicita plata in avans pentru efectuarea ultimei misiuni de audit. Aceasta se va 
prezenta Autoritatii Contractante inainte de efectuarea ultimei plati, va avea o valoare egala 
cu suma cotata pentru ultima plata si un termen de valabilitate care  va acoperi perioada de 
valabilitate pana la aprobarea raportului final. 
12.10. Achizitorul se obliga sa restituie garantia pentru returnarea ultimei transe la data 
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea platii, dar in niciun 
caz inaintea indeplinirii de catre Prestator a conditiilor de eliberare a garantiei de buna 
executie. 
 
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
termenele convenite în Caietul de sarcini. Totodata, este răspunzător atât de siguranţa 
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 
pe toată durata contractului. 



13.2 Documentele şi dosarele de lucru sunt şi rămân proprietatea Prestatorului iar acestea 
nu vor putea fi înstrăinate sau prezentate unor terţi, acestea având un caracter confidenţial. 
La cerere, se va acorda acces la asemenea documente de lucru autorităţilor publice, inclusiv 
organismelor de reglementare, în baza autorităţii conferite acestora prin lege sau 
regulament, sub supervizarea personalului Prestatorului.   
13.3 Prestatorul nu este răspunzător, în nici un fel, pentru reclamaţii şi acţiuni în justiţie sau 
daune cauzate de: 
a) decizia Achizitorului de a nu urma recomandările Prestatorului, de a anula orice act, 
decizie sau recomandare a Prestatorului sau de a cere Prestatorului să ducă la îndeplinire o 
decizie sau recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau de faţă de care îşi 
exprimă rezerve serioase şi comunică în scris acest lucru Achizitorului; 
b) executarea inadecvată, de către Achizitor, sau personalul acestuia, a recomandărilor 
Prestatorului. 
13.4 Prestatorul va deţine proprietatea asupra drepturilor de autor şi asupra tuturor altor 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la documentele sale de lucru elaborate în cadrul 
contractului, dar care au caracter confidenţial. 
13.5 Prestatorul este răspunzător pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea 
confidenţialităţii asupra datelor, documentelor şi informaţiilor obţinute în cadrul şi pe 
parcursul derulării Contractului. 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
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 consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 
14.2 Achizitorul şi Prestatorul nu vor face publică nici o informaţie referitoare la datele 
personale ale persoanelor implicate din partea Prestatorului sau Achizitorului, în orice mod, 
în derularea contractului (inclusiv,dar fără a se limita la CV-urile persoanelor implicate 
direct/indirect în derularea şi implicarea prezentului Contract). 
14.3 În conformitate cu dispoziţiile art.12 (1), litera c) din Legea nr.544/2001, actualizată şi 
completată, Achizitorul se angajează să nu facă publice acele informaţii referitoare la 
Prestator, la Oferta sa, informaţii care ar fi de natură să aducă atingerea secretelor 
comerciale ale Prestatorului, precum şi nici acele informaţii care ar putea să creeze 
premisele unor situaţii de concurenţă neloială, astfel cum aceasta este definită prin Legea 
concurenţei nr.11/1991, actualizată şi completată, din partea unor terţi, în legătură cu 
activităţiile comerciale şi de afaceri al Prestatorului. 
 
15. Asigurarea de răspundere profesională 
 a) În termen de 30 de zile de la semnarea Contractului, Prestatorul va încheia  cu o 
societate de asigurări autorizată şi va menţine în vigoare , pe întreaga durată de desfăşurare 
a Contractului, o poliţă de asigurare  cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care 
va fi egală cu cel puţin Preţul Contractului, care să acopere: 

- răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor; 
- pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autorităţii Contractante 
utilizat pentru executarea Contractului; 

- răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Autorităţii 
Contractante, ori salariaţilor Autorităţii Contractante, ca urmare a executării 
Contractului; 

 - decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 
accidentări fizice în legătură cu Contractul. 

b) Prestatorul va furniza copii ale poliţelor de asigurare prevăzute la rt. 15 lit.a ) şi ale părţilor 
periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricand i se va solicita de catre Achizitor, 
pentru toata durata contractului. 
c) Prestatorul va prezenta copii ale poliţelor de asigurare de răspundere civilă profesională 
care să acopere integral domeniul serviciilor care fac obiectul prezentului Contract. 



d) Neprezentarea poliţei/dovezilor de plată atrage după sine suspendarea plăţilor până la 
corectarea situaţiei. 
e) Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, 
convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii 
forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi 
abolirea muncii copiilor. 
 
16. Asigurări medicale şi securitatea muncii 
16.1 Prestatorul este raspunzator in mod exclusiv de indeplinirea obligatiilor prevazute in 
legislatia in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date. 
16.2. Pe perioada executarii Contractului de Servicii, Prestatorul este raspunzator pentru 
incheierea asigurarii medicale, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat 
de acesta in baza Contractului de Servicii. Achizitorul nu isi va asuma responsabilitatea 
privind cheltuielile medicale si de sanatate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau 
contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 
 
17. Recepţie şi verificări 
17.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile Contractului şi ale Documentelor Contractului stabilite la pct. 
7.1. 
17.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, în 
prezenţa reprezentaţilor Prestatorului, cu un scop declarat şi după o înştiinţare prealabilă a 
acestuia. 
17.3  Prestatorul va inainta Autoritatii Contractante RCF-urile intocmite, pe suport hârtie în 2 
exemplare originale, precum şi în format electronic, conform prevederilor contractului si 
anexelor sale, cu adresa de inaintare depusa la Registratura Generala a Consiliului Judetean 
Braila, insotita de proces verbal de predare-primire, care este confirmat de catre Beneficiar 
din punct de vedere cantitativ. 

17.4 Autoritatea Contractanta  va receptiona RCF-urile primite, in baza unui proces verbal de 
receptie . Autoritatea Contractanta   va notifica Prestatorul  decizia sa cu privire la aprobarea 
rapoartelor de audit, in termen de 30 de zile de la primirea acestora. Beneficiarul îşi rezervă 
dreptul ca în termen de 15 zile de la primirea rapoartelor de audit, să facă observaţii pe 
marginea acestora, urmând ca Prestatorul să răspundă în termen de 5 zile. În cazul ultimului 
RCF, Achizitorul va transmite Prestatorului observaţiile sale în ziua depunerii de către 
Prestator a RCF, urmând ca acesta să răspundă în acelaşi termen. 

 
18. Amendamente  
18.1 Părţile 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. Schimbările majore, ca de exemplu alterarea 
fundamentală a Caietului de sarcini, nu pot fi făcute printr-un Act Adiţional care să altereze 
condiţiile competiţiei la momentul acordării Contractului. Dacă solicitarea de modificare 
provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Autoritatea Contractantă 
cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului 
Adiţional, cu excepţia cazurilor care sunt temeinic justificate de către Prestator şi acceptate 
de către Autoritatea Contractantă. Data intrării în vigoare a Actului Adiţional va fi data ultimei 
semnări a acestuia. 
19.2 Ulterior primirii propunerii Prestatorului, Autoritatea Contractantă va decide în cel mai 
scurt timp dacă modificarea va fi sau nu adusă la îndeplinire. În cazul în care Autoritatea 
Contractantă decide că modificarea va fi adusă la îndeplinire în condiţiile precizate în 



propunerea Prestatorului sau în condiţiile în care propunerea a fost modificată de către 
Autoritatea Contractantă, va pregăti Actul Adiţional la Contract. 
19.3 După semnarea Actului Adiţional, Prestatorul va trece la îndeplinirea modificărilor aduse 
prin Actul Adiţional în termen de 10 zile şi va fi obligat la respectarea acestora. 
19.4 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Autoritatea Contractantă, cu privire la 
numele Managerului de Proiect. Prestatorul va notifica în scris Autoritatea Contractantă, cu 
privire la numele şi adresa persoanei sale de contact şi a contului bancar. Autoritatea 
Contractantă va avea dreptul să se opună deciziei Prestatorului cu privire la banca 
Prestatorului. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1 Prestatorul are obligaţia ca, în cazul în care există subcontractanţi, să prezinte la 
semnarea prezentului contract, Lista subcontractorilor şi contractele încheiate între Prestator 
şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă 
cu oferta şi se vor constitui ca anexe la prezentul Contract. 
19.2 Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul nu are dreptul de a înlocui 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul Autorităţii Contractante, iar eventuala 
înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare 
iniţiale. Autoritatea Contractantă, va notifica decizia sa Prestatorului, în termen de 30 de zile 
de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii. 
19.3 Acceptul pentru înlocuirea unui subcontractant se va face prin Act adiţional. 
19.4 Nici un contract de subcontractare nu va creea raporturi contractuale între 
subcontractor şi Autoritatea Contractantă şi nu va schimba Preţul Contractului. 
19.5. Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractorilor săi şi ale experţilor 
sau salariaţilor acestuia. Subcontractarea unor părţi din contract nu va elibera Prestatorul de 
nici una din obligaţiile sale din Contract. 
19.6 În cazul în care un subcontractor este considerat incompetent în executarea obligaţiilor 
sale de către Autoritatea Contractantă, aceasta din urmă poate solicita Prestatorului, fie să 
înlocuiască respectivul subcontractor cu un subcontractor având calificările şi experienţa 
solicitate de Documentaţia de atribuire sau să reia el însuşi prestarea serviciilor. 
19.7 Serviciile încredinţate unui subcontractor de către un Prestator nu pot fi încredinţate 
unor terţe părţi de către subcontractor. 
19.8 Orice schimbare a subcontractorului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii 
Contractante sau orice încredinţare a serviciilor de către subcontractor către terţe părţi va fi 
considerată o încălcare a Contractului. 
 
20. Suspendarea Contractului 
20.1 În cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori 
substanţiale, neregularităţi sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea 
Contractului. 
20.2 În cazul în care erorile substanţiale, neregurile sau frauda, sunt imputabile Prestatorului, 
Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregurulilor sau fraudei. 
 
21. Cesiunea 
21.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din Contract, obligaţiile născute 
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
 
22. Forţa majoră 
22.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 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. 



22.4 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. 
22.5 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 părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 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. 
23.2 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 la  instanţele judecătoreşti de drept comun de la sediul Achizitorului. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
26. Comunicări 
26.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 
cât şi în momentul primirii. 
26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
27. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
27.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 
de la semnarea contractului de ultima parte semnatară.  
27.2  Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
27.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 
27.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.  
 
28. Alte clauze 
 
28.1 Decesul 
a) În cazul în care Prestatorul este o persoană fizică, Contractul va înceta în mod automat la 
decesul respectivei persoane. Totuşi, Autoritatea Contractantă va examina orice propunere 
făcută de către succesorii persoanei decedate, dacă aceştia notifică intenţia lor de a continua 
Contractul în termen de 20 zile de la data decesului. Decizia Autorităţii Contractante va fi 
notificată celor interesaţi în termen de 40 de zile de la primirea propunerii de continuare. 
Dacă decizia Autorităţii Contractante nu este în sensul continuării Contractului cu succesorii 
Prestatorului decedat, Contractul va fi considerat ca încetat cu efecte depline, fără altă 
formalitate şi fără intervenţia nici unei autorităţi publice sau instanţe de judecată. 
b) Dacă Prestatorul este un grup de persoane fizice şi una sau mai multe dintre acestea 
decedează, părţile vor conveni într-un raport cu privire la derularea Serviciilor şi Autoritatea 
Contractantă va decide încetarea sau continuarea Contractului în conformitate cu intenţia 



manifestată în termen de 20 zile de la data decesului de către supravieţuitori şi de către 
succesori, după caz. Decizia Autorităţii Contractante va fi notificată celor interesaţi în termen 
de 40 de zile de la primirea propunerii de continuare. Articolul 23.1 de mai sus va fi aplicabil 
în situaţia în care Autoritatea Contractantă decide să nu continue Contractul cu 
supravieţuitorii şi /sau succesorii membrului decedat al grupului. 
c) În situaţia în care Autoritatea Contractantă decide continuarea Contractului conform 
Articolului 23.2 de mai sus, aceste persoane vor răspunde în solidar pentru executarea 
corespunzătoare a Contractului în aceeaşi măsură ca şi Prestatorul. Continuarea 
Contractului va avea loc cu respectarea regulilor referitoare la stabilirea oricărei garanţii şi 
asigurări în Contract. 
 

Părţile au înteles să încheie azi ......,,,,,,........  prezentul contract în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. Contractul îşi produce efectele odată cu depunerea 
garanţiei de bună execuţie de către Prestator.    
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PRESTATOR, 

 
U.A.T. JUDETUL BRAILA 
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