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Contract  de servicii  

Nr. 29981 din data de 20.09.2022 

 

Preambul: 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat 

prezentul contract de prestări servicii 

 

1. Părțile contractante  

Între : 

 

Autoritatea contractantă – ORAŞUL Tăşnad, reprezentat prin Farcău Adrian – Dănuț – 

în calitate de primar, cu sediul în Oraşul Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor, Nr.35, tel/fax-0261-825701, 

cod fiscal 3897122, în calitate de Achizitor 

Şi 

S.C. EvoApp Business S.R.L. cu sediul social în sat Gilău, județul Cluj, str. Feser, nr. 436, 

telefon: +40 730277100, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J12/2905/2012, având contul 

nr. …………………………………………. deschis la Trezoreria  ........................şi codul fiscal: 

30835666, prin reprezentant legal, dr. ing.  Naghiu George - Sebastian în calitate de  Prestator, pe 

de altă parte. 

au convenit încheierea prezentului contract de servicii în următoarele condiţii: 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract– reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f. forţa majoră-  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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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. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

 

4. Obiectul principal al contractului   

 4.1. Obiectul contractului este prestarea de servicii de Elaborare documentație tehnică, 

respectiv expertiză tehnică pentru proiectul cu denumirea ,,Renovarea energetică pentru clădiri 

rezidențiale multifamiliale” ce se va depune pe  Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale,  Operațiunea A.3 – Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale AFERENTE 

PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – VALUL 

RENOVĂRII, CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2. Descrierea serviciilor pentru obiectivul de investiții:  

- expertiză tehnică, care va fi elaborată pentru fiecare bloc de locuințe/clădire rezidențiale 

multifamilială în parte de către un expert tehnic autorizat, pentru clădirile rezidențiale 

multifamiliale:  Aleea Zorilor nr. 4, Aleea Zorilor nr. 15, Cart. Nicolae Iorga nr. 7, Cart. Nicolae 

Iorga nr. 6, Cart. Nicolae Iorga nr. 5,Cart. Nicolae Iorga nr. 9, Cart. Nicolae Iorga nr. 8, Cart. 

Nicolae Iorga nr. 11, Cart. Nicolae Iorga nr. 13, Cart. Nicolae Iorga nr. 1. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Tariful pentru serviciile prestate este de 60.000,00 lei fără TVA, TVA 0 lei.  

5.2 Modalitatea de plată. 

Plata contravalorii sumei de 60.000 de lei, TVA 0 lei, se va face pentru 10 clădiri rezidențiale 

multifamiliale pentru elaborarea expertizei tehnice,  astfel prețul unitar este de: Audit energetic 

6.000 lei/clădire rezidențială multifamilială, TVA 0 lei. 

 

6. Durata contractului 

6.1–  Contractul se încheie începând de la data semnării acestuia de către ambele părţi până la 

semnarea contractului de finanțare. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 – Executarea contractului începe la data la semnării contractului.  

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

a) Oferta nr. 25697/28.07.2022; 

b) Documentul achiziției directe. 
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9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract  la capacitatea 

şi eficienţa maximă, la standardele şi modalităţile prezentate în oferta nr. 25697/28.07.2022 

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice.  

9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea legislaţiei. 

 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 

convenit. 

10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la 

introducerii  facturii la plată.  

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, prestatorul  are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 

sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1-În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi  îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % din valoarea contractului, pe zi de întârziere faţă de graficul 

de timp, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dar nu mai mult de 10 % din valoarea 

contractului.  

Contravaloarea penalităţilor de întârziere vor fi  reţinute de către achizitor din facturile aferente 

situaţiilor de plată. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute la clauza 10.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti o penalizare de 0,01 % pe zi de 

întârziere, din valoarea plăţii neefectuate, dar nu mai mult de 10 % din valoarea contractului; 

Această penalizare se va adăuga la valoarea prestaţiilor neachitate. 

11.3 -Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

11. 4- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  
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Clauze specifice 

 

 

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

domeniul achiziţiilor publice. 

           (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă 

cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

(3) Prestatorul are obligaţia să întocmească şi să predea, la termenele stabilite prin  clauza 6, 

documentaţiile “(serviciile)” în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare. 

               (4) Prestatorul are obligaţia ca, la cererea motivată a achizitorului, să predea, în termen de 

5 zile de la sesizarea în scris a acestuia, datele constatate ca lipsuri în documentaţie. 

12.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 

şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

12.3 Prestatorul  are obligaţia, ca la finalizarea contractului, să pună la dispoziţia achizitorului toate 

documentele întocmite şi pregătite de acesta pe parcursul derulării contractului, fiind considerate 

proprietatea absolută a achizitorului, iar aceste documente trebuie să fie confidenţiale. 

12.4. 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 de Servicii. 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 de Servicii trebuie notificat în 

scris Autoriţăţii Contractante, 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 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 care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

 (3) Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori 

pe cea a personalului său. 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 Contractul de 

Servicii, în condiţiile prevăzute la  art. 15.5 din prezentul contract. 

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut  şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
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14. Recepţie şi verificări  

14.1 - Dosarul proiectului va fi predat beneficiarului pe baza de proces verbal de predare primire, 

conform cerințelor de depunere electronică a proiectului. 

14.2 - Termenul de predare al dosarului cererii de finanțare este data de închidere a sesiunii de 

depunere a proiectului respectiv, în condițiile în care Prestatorului i se va pune la dispoziție 

documentația tehnică aferentă acțiunilor din proiect (studii de fezabilitate, memorii justificative, 

expertize, avize, acorduri, hotarari de consiliul local, inventarul domeniului public, etc.) și 

documentele care conform legii sunt eliberate sau obținute de către beneficiar (hotărâri de consiliul 

local cu vizate de legalitate, certificat de urbanism, inventarul domeniului public, etc.) cu minim 15 

zile înainte de termenul de predare. 

14.3 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile  legale.  

14.4 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 

acest scop. 

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 

de la data semnarii contractului.  

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

a)    prelungirea perioadei de prestare a serviciului, 

15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevazută a fi terminată într-o perioada stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 

adiţional.  

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă perioada de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  

adiţional. 

15.4- 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. 

15.5 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 

lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă 

procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu de grad IV îşi produce efectele de 

la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.  

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

ORAŞUL TĂŞNAD 

PRIMĂRIA 

 

6 
 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului este cea specificată la 

punctul 5.1.  

 

17. Amendamente  

17.1 -Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, inclusiv preţul 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. 

 

18. Cesiunea  

18.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o 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 fără 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 ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - 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. 

20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze,  de către instanţele judecatoreşti din România.  

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 
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22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.     

 

 

 

 

ACHIZITOR, 

 

      PRESTATOR, 

Oraş Tăşnad   S.C.  EvoApp Business  S.R.L. 

Primar, 

Farcău Adrian – Dănuț                                   

 

 

 

 

        Administrator 

Naghiu George - Sebastian 

            Consilier juridic 

            Bratiş Lavinia 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Financiar Contabil 

Oşan Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier Achiziţii Publice 

Petruşe Diana Maria 

 


