Model Contract Subsecvent nr. ______
la acordul cadru nr. _________________
privind prestarea serviciilor de arhivare, depozitare, selecționare a documentelor create de aparatul propriu al
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, preluare, transport şi curierat al documentelor şi arhivare electronică
Nr. _______________ din data _______________
Prezentul contract subsecvent de servicii, (denumit în continuare „contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”), precum și orice alte
prevederi legale emise în aplicarea acesteia, a Procedura simplificată proprie nr. 85657/DIAL/31.08.2017 și a acordul
cadru nr. ___
încheiat în data de ________________ ,
între:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în: Bd. Libertăţii, nr.12, Bucureşti, sector 5, București, cod de
înregistrare fiscală 36904099, cont RO25TREZ23A700502203030X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti reprezentă de Costel Alexe, ministru al mediului, apelor și pădurilor, în
calitate de autoritate contractantă și denumită în continuare achizitor, pe de o parte
și
………. denumirea operatorului economic, adresă ......................................, telefon/fax .............................................,
număr de înmatriculare..........................,cod fiscal ..........,cont(trezorerie,bancă)........................,reprezentată
prin.............................................(denumirea conducătorului),funcţia..........., în calitate prestator,

a intervenit prezentul contract subsecvent la acordul cadru nr. _____ din data __________
1. Termeni şi definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract subsecvent – prezentul contract și toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract
c. caiet de sarcini – document care precizează condiţiile în care se desfaşoară procedura de achiziţie publică şi executarea
contractului;
d. propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini;
e. propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi
comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.
f. prețul contractului – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală
și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
g. servicii - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul prezentului contract;
h. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea cerinţe prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa
nr. 1 şi în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele
sau alte reglementări legale autorizate;
i. conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă
şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror
subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.
j. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
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k. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract.
l. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
m. zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
n. an - 365 de zile.
o. metru liniar de arhivă - un metru liniar de arhivă se compune din aproximativ 30 (treizeci) dosare (volume), fiecare
cu aproximativ 200 (două sute) file - 250 (două sute cincizeci) file.
p. Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
q.date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”);
o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale;
r. prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de
date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau
distrugerea;
s.operator - persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele,
stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele
prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru
desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;
t. încălcarea securității datelor cu caracter personal - o încalcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la
distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau
prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

2. Interpretare
2.1 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.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de arhivare, depozitare, selecționare a documentelor create de
aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, preluare, transport şi curierat al documentelor şi arhivare
electronică

4. Durata contractului
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la data de
_______________.
5. Preţul contractului
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5.1. Prețul serviciilor prestate sunt exprimate în lei în conformitate cu Oferta financiară, anexa nr. 3 la contract.
5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de catre
achizitor, în urma ofertei prestatorului este de ___________ lei fără TVA, respectiv ____________ lei cu TVA, calculat
conform prețurilor unitare/UM din Propunerea financiară, anexa nr. 3 la prezentul contract, raportate la cantitățile care
fac obiectul prezentului contract.
5.3. Prețurile unitare ale serviciilor prestate sunt ferme și nu se actualizează pe durata derulării contractului subsecvent.

6. Cantitatea
Cantităţile pentru care s-a încheiat prezentul contract de servicii au fost stabilite de achizitor în funcţie de necesităţile
sale curente, de asigurarea resurselor financiare alocate cu această destinaţie.

7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) Acordul cadru
b) Caietul de sarcini- anexa nr. 1;
c) Propunerea tehnică -anexa nr. 2;
d) Propunerea financiară - anexa nr. 3;
e) Garanția de bună execuție - anexa nr. 4.
f) alte documente ....
8. Ordinea de precedență
8.1. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 7, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea
de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

9. Executarea contractului
Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuţie.

10. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire
10.1. Pe durata perioadei de valabilitate a contractului părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau completarea
clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general
al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.
10.2. Revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor
prestatorului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului
contractului, care constă în serviciile pe care prestatorul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din
prezentul contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din caietul de sarcini.
10.3. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:
(i) Variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului fără modificarea caietului
de sarcini;
(ii) Variații ale cantităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului fără modificarea caietului
de sarcini;
(iii) Necesitatea extinderii duratei de prestare a serviciilor.
10.4. Modificările contractului se realizează de părți, în cadrul duratei de execuție a contractului și cu respectarea
prevederilor stipulate la capitolul 26 – comunicarea între părți din prezentul contract, ca urmare a:
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(i) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea
împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de Autoritatea contractantă, astfel cum sunt
precizate aceste obiective în caietul de sarcini și/sau
(ii) concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței prestatorului în cadrul
contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra termenului/termenelor de prestare. Efectele
soluțiilor, cuantificate devin modificări contractuale prin semnarea unui act adițional.
10.5. Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire,
prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat câștigător în cadrul
procedurii de atribuire.
10.6. Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare
a contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 24 comunicarea între părți cu cel puțin 5 zile înainte de data la
care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.
10.7. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional.
Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți.
11. Obligaţiilei Prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în oferta tehnică - anexa
nr. 2 şi caietul de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract.
11.2. Prestatorul se obligă să transmită facturile, în care sunt cuprinse serviciile prestate, în conformitate cu Propunerea
financiară și cu respectarea prevederilor art. 319, alin. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare.
11.3. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa tehnică, anexa nr. 2 la contract.
(2) Prestatorul se obligă să presteze servicii, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi
orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.4. Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.5. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul
contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără
acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în
scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.
11.6. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a
achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform
prezentului contract.
11.7. 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. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în caietul de
sarcini.
11.8. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi se va asigura că
si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor
respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul
oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul
său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
11.9. Documentele care urmează să facă obiectul operațiunilor de arhivare, vor fi predate prestatorului pe bază de proces
verbal de predare - primire. Procesele verbale de predare - primire se vor semna în numele achizitorului de către o
persoană nominalizată de către achizitor. Toate procesele verbale de predare-primire a documentelor se vor constitui
anexe la procesele verbale de recepție cantitative și calitative întocmite în urma prestării serviciilor.
11.10. Codul de conduită
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1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor
şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în
legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi
care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.
2. În cazul în care prestatorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau
oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori
neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru
a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul
poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza
contractului.
3. Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, şi
atât prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta
niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea
obligaţiilor din contract.
4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice
bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a
achizitorului.
5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada
oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului.
În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul şi personalul său,
salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte
persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică
nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract. Totodată, prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au
fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.
6. Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de
cheltuieli, contractul poate înceta conform pct. 20 din prezentul contract. Sunt considerate cheltuieli comerciale
neuzuale:
a) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la
prezentul contract,
b) comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,
c) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
d) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
7. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută
contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru
strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11.11. Conflictul de Interese
1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea
obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori
interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în scris achizitorului,
în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.
2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri
suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va
înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori
contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său,
salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care prestatorul nu-şi menţine
independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare
a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului, în condiţiile
prevăzute în prezentul contract.
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11.12. Drepturi de proprietate intelectuală
1. Orice rapoarte şi date, precum Nomenclatorul arhivistic, inventarele realizate pe suport de hârtie şi suport electronic
a dosarelor şi înregistrările justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către prestator sau de către
personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor deveni proprietatea exclusivă a
achizitorului. După încetarea contractului de servicii, prestatorul va remite toate aceste documente şi date achizitorului.
Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul
de servicii fără acordul scris prealabil al achizitorului.
2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire
la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de achizitor,
fără acordul scris prealabil al acesteia.
3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială,
dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza,
publică, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură.
12.Obligaţiile achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit clauzelor contractuale.
12.2. Achizitorul se obligă să plătescă serviciile prestate în baza facturii și a Procesului Verbal de recepție calitativă și
cantitativă către prestator în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
12.3. 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.
12.4. Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine
şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul
perioadei de execuţie a contractului.
12.5. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, printr-un proces-verbal de recepţie cantitativă și calitativă.
13. Modalităţi de plată
13.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plățile către prestator, prin ordin de plată, din Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul achizitorului,
în baza Proceselor – Verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, semnate de comisia de recepție din cadrul
Ministerului Apelor și Pădurilor.
13.2. Facturile vor fi emise de către prestator pentru serviciile efectiv prestate, după semnarea Proceselor - Verbale de
recepție cantitativă și calitativă.
13.3. Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare. Moneda utilizată în
cadrul prezentului Contract: LEU
13.4. Transmiterea unei facturi cu elemente greșite și/sau greșeli de calcul, identificate de achizitor urmare a înregistrării
acesteia, atrage după sine obligația prestatorului de a o storna și de a transmite o nouă factură, conform art. 330 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de 30 de zile pentru plata
facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.
13.5. Plata serviciilor prestate se va face în lei, în contul de trezorerie indicat de către prestator.
14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea fara
TVA a contractului subsecvent încheiat și se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării, respectiv în
suma de 92 lei. Garanția de bună execuție a contractului se constituie constituie în conformitate cu prevederile art. 40
din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție este
egală cu perioada de valabilitate a contractului.
14.2. In situația în care prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la pct. 14.1, contractul
este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către achizitor.
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14.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă
prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest
lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
14.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de maxim 14 zile de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate, în urma unei solicitări scrise din partea prestatorului.
15. Recepţie şi verificări
15.1. Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini, anexa nr. 1 și din Propunerea tehnică, anexa nr. 2.
15.2. Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate se va face la sediul achizitorului menționat în contract și va
fi consemnată în procesele - verbale de recepție cantitativă și calitativă.
15.3. Comisia de recepţie va verifica îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini, anexa nr. 1 și din ropunerea tehnică,
anexa nr. 2 şi va întocmi procese - verbale de recepţie cantitativă și calitativă în termen de maxim 5 zile, de la prestarea
serviciilor, unde va specifica admiterea sau respingerea recepţionării acestora.
15.4. În cazul constatării unor deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă prestatorului în termen de maxim 3 zile, care
are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de maxim 15 zile de la data luării la cunoştinţă a acestora,
dar fără a depăşi termenul limită al finalizării contractului. Ulterior celor 15 zile, în funcție de constatările făcute,
achizitorul va aproba sau respinge recepția.
16. Plăţi şi penalităţi de întârziere
16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu execută, execută cu întârziere, execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitati, o sumă
echivalentă cu 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea obligației neîndeplinite, dar nu mai mult decât valoarea
sumei datorate.
16.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
prestatorul are dreptul de a solicita, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,03 % pentru fiecare zi de întârziere
din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate.
16.3. Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

17. Rezilierea contractului
17.1. Nerespectarea obligaţiilor principale ale contractului, astfel cum sunt prevăzute la pct. 3, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, fără altă
formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești.
17.2. De asemenea, încălcarea prevederilor alin. 18.1 determină rezilierea de drept a contractului, fără punere în
întârziere și fără intervenția unei instanțe judecătorești.
17.3. Nerespectarea obligaţiilor contractului, altele decât cele prevăzute la pct. 17.1, în mod culpabil, dă dreptul părţii
lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, cu notificarea prealabilă a
celeilalte părți.
17.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile
înainte de momentul denunțării.

18. Cesiunea
18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin contract.
18.2. Prestatorul poate cesiona, total sau parțial, dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate, cu acordul
prealabil, exprimat în scris al achizitorului și în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil, cu modificările
ulterioare.
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18.3. Prestatorul este obligat să notifice achizitorul, cu privire la intenția de a cesiona drepturile sau obligațiile născute
din acest contract.
18.4. Orice drept cesionat de către prestator fără o autorizare prealabilă din partea achizitorului nu este executoriu
împotriva achizitorului.
18.5. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile pct. 18.2.
18.6. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin
contract.
19. Forţa majoră
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce
li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4. 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.
19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
19.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi situaţia în care
executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării contractului de
servicii de către părţi.
19.7. Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în
care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de servicii este rezultatul unui
eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru
neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea
achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

20. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații:
a) prin ajungere la termen;
b) prin reziliere;
c) prin acordul părților contractante, consemnat în scris;
d) prin denunţare unilaterală în condiţiile prevăzute la art. 222 și art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice și a pct. 17.4 din prezentul contract;
e) apariția unei situații de forță majoră, astfel cum rezultă din dispozițiile pct. 18;
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. 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.
21.2. Dacă, după 15 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 judecătoreşti
în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.
22. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal
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22.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să se
conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la,
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de
supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea.
22.2. Fiecare parte va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi
responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: nume, prenume, poziție, număr de telefon,
adresa de e-mail pentru reprezentantul părții respective. Acolo unde legea prevede astfel, fiecare parte care divulgă
informații în legatură cu angajații/reprezentanții săi trebuie să furnizeze o notă de informare persoanelor vizate,
informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuată de către
cealaltă parte în legătură cu prezentul contract.
22.3.Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile iau cunoștință și convin ca fiecare parte să determine, în mod independent,
scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis,
părțile convin prin prezenta clauză și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip
operator-persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria
prelucrare a datelor în legătura cu prezentul contract, și niciuna dintre părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încalcare
de către cealaltă parte a legislației aplicabile.
22.4. Accesul persoanelor la informaţiile din contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute
de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura
în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
22.5. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract,
decizia finală va fi a achizitorului. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului
fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale
faţă de achizitor conform prezentului contract.
22.6. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și
executării contractului drept strict confidențiale.
22.7. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în
format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.
23. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă şi în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
24.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea
sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice
caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.
24.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru

Pentru

Achizitor: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Prestator: ______________________________

Adresă: ______________________________

Adresă:__________________________________

Telefon/Fax: _________________________

Telefon/Fax: ______________________________

E-mail: ________________________________

E-mail: __________________________________

Persoana de contact: ______________________

Persoana de contact: _______________________

24.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele)
întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.
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24.6. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului
(titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 8.4.
24.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:
(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail
(cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a
zilei lucrătoare următoare).
24.8. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul
Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
24.9. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare
de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor
fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.
24.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în
cazul în care a fost notificată în prealabil.
25. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. Dispoziţii finale
26.1. Contractul împreună cu anexele sale cuprinde…….. pagini din care:……pagini contractul şi ……… pagini
documentele acestuia, respectiv anexele 1, 2, 3 şi 4 .
26.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, având aceeași valoare juridică, două pentru achizitor
şi unul pentru prestator.

ACHIZITOR
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

PRESTATOR
________________________
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Avizat:
Secretar general adjunct
Teodor DULCEAȚĂ

Direcția juridică,
Cristian ALEXE, Director,

Direcţia Economico-Financiară,
Dinu Octavian NICOLESCU, Director

Direcția Achiziții și Logistică
Mihaela CLAPAN, Director

Serviciul Achiziții, Direcția Achiziții și Logistică
Marius COJOACĂ, consilier superior

Serviciul Logistică, Direcția Achiziții și Logistică
Luminița Pocania, consilier, Responsabil derulare acord cadru/contracte subsecvente

Elaborat:
Serviciul Achiziții, Direcția Achiziții și Logistică
Simona RANG, consilier achiziţii
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