VOLUMUL IV
CONTRACT DE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE
nr. _____________ data ____________________

ART. 1 Părtile contractante
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat
prezentul contract de prestari servicii,
între
MUNICIPIUL CÂMPULUNG, adresa str. Negru Vodă, nr.127, telefon 0248/511034; fax 0248/511036,
cod fiscal 4122361, cont nr. .......................................... deschis la Trezoreria Câmpulung,
reprezentată prin CĂLIN IOAN ANDREI, funcţia PRIMAR şi Director economic, Gheorghiţa Nestor, în
calitate de achizitor, pe de o parte
şi
………………………………............ (denumirea operatorului economic), adresa ...............................,
telefon/fax ................, număr de înmatriculare ............., cod fiscal ..........., cont (trezorerie,
banca) ....................., reprezentată prin ...................... (denumirea conducătorului), funcţia
..............., în calitate de prestator, pe de alta parte.
ART. 2 Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
b. Contract de servicii de informare si publicitate - prezentul contract şi toate anexele sale;
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c. Conflictul 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/Beneficiarului 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.
d. Forţă 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
imposibila 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 forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre
părţi;
e. Lună/zi/an
Lună calendaristică/ zi calendaristica/365 de zile.
f. Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
g. Servicii: Reprezintă toate activităţile desfăşurate de prestator în baza prezentului Contract de
Servicii;
h. Act adiţional- document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări

servicii.
i. Garanţia de bună execuţie- suma de bani care se constituie de către contractant în
scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului.
j. Despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este
acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi

2

despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări
servicii de către cealaltă parte.
k. Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de
neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
ART. 3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca

incluzând şi genul feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
ART. 4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de informare si publicitate pentru proiectul
”Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de
agrement Complex-Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940, în perioada convenită şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Prestatorul presteaza următoarele activităţi principale:
1. Realizarea strategiei de publicitate
a. Realizare pagina site – pagina web
b. Realizare sistem Newslettere
c. Realizare concurs promovare site
d. Realizare CD-uri de prezentare
e. Cercetare piata
f. Campanii online
g. Bannere electronice
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2. Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
a. Realizare de autocolante
b. Realizare de placi temporare si permanente
c. Realizarea de fotografii
d. Realizarea de foi cu antet
e. Realizarea de plicuri
f. Realizarea de carti de vizita
g. Realizarea de mape A4
3. Productia si distributia de tiparituri
a. Realizare si distributie brosura generala
b. Realizare si distributie flyere
c. Realizare si distributie postere si afise
d. Realizare si distributie pliante
e. Realizare si distributie bannere orizontale
4. Realizarea unei campanii de direct mailing (campanie de tip branding)
5. Realizarea unei campanii de promovare a proiectului (publicitate)
a. Realizare si publicare articole presa scrisa
b. Creatie, productie si difuzare spot radio
c. Creatie, productie si difuzare spot video (inclusiv pe displayuri interioare si
outdoor)
d. Creatie, productie si difuzare sigle (semnalistica)
6. Realizarea de materiale promotionale (materiale personalizate)
a. Stegulete copii
b. Fiesbies
c. Pixuri
d. Notes
e. Tricouri
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f. Genti
g. Sticle vin
h. Sepci
i. Felicitari
j. Carti postale
7. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR)
a. Elaborarea planului de promovare a proiectului
b. Realizarea si transmiterea de comunicate, anunturi si stiri de presa
c. Organizarea si participarea la evenimente
ART.5. Preţul şi modalitatea de plată a contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre Achizitor,
conform propunerii financiare anexa la contract este de .................... lei, la care se adaugă
............ TVA, conform legislatiei in vigoare la data efectuarii platii.
5.2. Plata preţului se face eşalonat, in baza raportului de activitate acceptat de achizitor,
autoritatea contractanta, şi a facturii emise de către prestator. Factura va fi emisă numai după
acceptarea de către achizitor a raportului de activitate.
5.3. Facturile vor fi achitate în termen de 15 zile lucratoare de la primirea acestora de către
Achizitor, în contul prestatorului stipulat în factură.
5.4. Orice modificări şi completări ale documentelor, conform cerinţelor Achizitorului, în
conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Monitorizare a POR (AM POR) sau din
partea Organismului Intermediar (OI) vor fi executate de către prestator, fără modificarea preţului
contractului.
ART.6 Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de 26 luni de la data primirii de la achizitor a ordinului

de începere a serviciilor.
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6.2.

Prezentul contract încetează să produca efecte dupa ce contractul de finanţare

nerambursabilă al proiectului nu va mai produce efecte.
6.3. În condiţiile în care, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act
adiţional încheiat cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR),
contractul de servicii va fi prelungit în mod automat, fără modificarea preţului acestuia.
ART.7 Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
- Anexa nr. 1 – caietul de sarcini
- Anexa nr. 2 – propunerea tehnică
- Anexa nr. 3 – propunerea financiară
- Anexa nr. 4 – planul de executie (grafic de prestare) care va fi agreat intre parti dupa semnarea
contractului
- Anexa nr. 5 - lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora şi contractele
încheiate de prestator cu subcontractanţii, dacă este cazul
- Anexa nr. 6 - angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul
- Anexa nr. 7 - acordul de asociere, dacă este cazul
ART.8 Executarea contractului
8.1.Executarea prezentului contract începe, de la data primirii ordinului de începere de la achizitor
şi după constituirea şi prezentarea garanţiei de bună execuţie, conform art. 12.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 9 Obligaţiile Prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu Propunerea tehnică anexă la
contract.
9.2. -(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică.
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(2) Prestatorul va executa serviciile prevăzute în contract cu toată atenţia, eficienţa, transparenţa
şi cu toate diligenţele necesare, în concordanţă cu regulile bunei practici din domeniul de activitate
vizat şi în conformitate cu prezentul contract. În acest scop, prestatorul se obligă să supravegheze
prestarea serviciilor, să asigure resursele de timp, umane, materialele, 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 contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
9.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
termenul stabilit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.4. - 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.
9.5. – 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.
9.6. - Prestatorul va preda documentele elaborate în cadrul serviciilor prestate, către achizitor pe
baza unui proces verbal de predare – primire semnat de ambele părţi.
9.7.- 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.
9.8. (1) Prestatorul se obligă să respecte legalitatea, regularitatea şi conformitatea în raport cu
dispoziţiile legale naţionale şi⁄sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor
angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, astfel încât:
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a)

să nu fie creat niciun prejudiciu bugetului general al Comunităţii Europene şi⁄sau bugetelor

administrate de aceasta, precum şi bugetelor din care provine cofinanţatea aferentă sau contribuţia
proprie a beneficiarului,
b)

să nu fie constatate neregului de către AM POR care să fie sancţionate conform contractului

de finanţare.
(2) Prestatorul va răspunde în solidar cu Achizitorul pentru orice neregulă datorată Prestatorului,
constatată de oricare organism abilitat să verifice sau să realizeze controale⁄audituri asupra
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(3) În cazul neregulilor datorate prestatorului, constatate de oricare organism abilitat ulterior
finalizării prestării serviciilor în baza prezentului contract, prestatorul are obligaţia ca în termen de
15 zile calendaristice de la data primei solicitări scrise făcută de achizitor, fără nicio altă
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, să restituie sumele încasate
necuvenit, precum şi dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar plătite de achizitor, aferente
sumelor respective.
9.9. Dacă Prestatorul este o asociere, toţi asociaţii vor fi ţinuţi solidar de îndeplinirea obligaţiilor
din Contractul de Servicii. Asociatul desemnat de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul
contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea.
9.10. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului va fi
considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii.
9.11. Codul de conduită
1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un partener 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. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a
avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va
fi cazul.
2. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor
politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
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3. Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu
ce poate deriva din Contractul de Servicii, 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 Contractul de Servicii.
4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului de
Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea
Contractului de Servicii. 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 de Servicii.
6. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi
astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt menţionate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract
valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.
7. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în
care se execută Contractul de Servicii. 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.
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9.12. - 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, 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 de Servicii.
9.13. - Despăgubiri
1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii
acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor
rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor
terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum
dreptul de autor.
2. Prestatorul se obligă să plătească 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 întocmit de către achizitor.
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3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Achizitorului, va remedia orice executare
necorespunzătoare a serviciilor, într-un termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data unei
asemenea cereri.
9.14. - Drepturi de proprietate intelectuală
1. Orice rapoarte şi date precum diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de
date, software şi înregistrări 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, dacă nu se prevede altfel. 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 acestuia.
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, publica, cesiona ori transfera aşa cum va
considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care
există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
9.15. - Personalul şi echipamentul
1. Personalul utilizat pentru implementarea proiectului este cel declarat de Prestator în Propunerea
tehnică şi trebuie să respecte nivelul minim de pregătire, calificare, experienţă şi specializarea
cerute în Caietul de Sarcini.
2. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului
salariat ori contractat echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a
sarcinilor acestuia.
9.16. - Înlocuirea personalului
1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al
Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii:
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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.).
2. Pe parcursul derulării executării, 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 şi calificare cu a celui care a fost înlocuit. În cazul în care Prestatorul nu
este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau calificare, Achizitorul poate,
fie să decidă încetarea Contractului de Servicii, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este
pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului de Servicii, să accepte
înlocuitorul, cu condiţia ca acesta să presteze serviciile la acelaşi nivel de calitate, corespunzător
Caietului de sarcini.
4. Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.
ART.10 Obligaţiile Achizitorului:
10.1. Sa receptioneze serviciile prestate după primirea Raportului de activitate al prestatorului
pentru perioada aferentă de facturare.

10.2. Să platească prețul contractului către prestator în termen de 15 zile lucratoare de la primirea

facturilor şi înregistrarea facturii emise de acesta. Emiterea facturii se va face în urma notificării de
către achizitor privind aprobarea serviciilor prestate.
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a
cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
10.4.- Asigurarea informaţiilor
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1. 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.
2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe
care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.
ART. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor
11.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate
prin contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului, pentru fiecare zi de intârziere, până la
indeplinirea efectivă a obligațiilor.
(2) În cazul în care, AM POR constată nereguli datorate nerespectării obligaţiilor asumate prin
contract de către prestator, iar achizitorul se află în situaţia în care AM POR dispune rezilierea
contractului de finanţare încheiat cu Municipiul Câmpulung şi restituirea unor sume, prestatorul va
plăti achizitorului, la prima solicitare scrisă făcută de achizitor, fără nicio altă formalitate şi fără
nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, sumele solicitate de către AMPOR a fi restituite,
inclusiv comisioanele de transfer bancar plătite de achizitor, aferente sumelor respective.
(3) În cazul în care, AM POR constată nereguli datorate nerespectării obligaţiilor asumate prin
contract de către prestator, iar achizitorul se află în situaţia în care AM POR impune corecţii
financiare, prestatorul va plăti achizitorului, la prima solicitare scrisă făcută de achizitor, fără nicio
altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, sumele reprezentând
corecţii financiare, inclusiv comisioanele de transfer bancar plătite de achizitor, aferente sumelor
respective.
11.2. În cazul în care, Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data expirarii
perioadei convenite la art 5.3 atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin 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 in limita prejudiciului produs.
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11.4. În cazul în care AM POR, în condiţiile respectării de către achizitor a obligaţiilor asumate prin
contractul de finanţare, nu virează sau virează cu întârziere sumele aferente finanţării
nerambursabile, achizitorul se exonerează de orice răspundere privind termenul de plată. Pentru
aceste situaţii, nu se vor plăti majorări de întârziere.
11.5. Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii
lezate să considere contractul reziliat de 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.
11.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în
condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,
cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării unilaterale a
contractului.
11.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă
procedură judiciară sau extrajudiciară, în situaţia în care contractul de finanţare încheiat cu AMPOR
este reziliat şi achizitorul nu va mai primi finanţare. În acest caz, în afara situaţiei prevăzută la
11.1.-(2), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data rezilierii unilaterale a contractului de către achizitor.
CLAUZE SPECIFICE
ART. 12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului

fără TVA, se va constiui in conformitate cu prevederile articolului 90 alin.1 din HG
925/2006. In cazul in care partile convin asupra modalitatii de constituire a garantiei
bancare prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, aceasta se va
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constitui într-un cont deschis la Trezoreria Statului şi pus la dispoziţia achizitorului. Suma
iniţială care se depune de către prestaror în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică
de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în
favoarea prestatorului.
12.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada deschiderii contului de garanţii de bună
execuţie şi alimentării acestuia cu o sumă reprezentând cel puţin 0,5% din valoarea contractului
fără TVA. Prestatorul va prezenta achizitorului extrasul contului de garanţii de bună execuţie,
însoţit de o scrisoare din partea băncii, prin care aceasta confirmă deschiderea contului de buna
executie pentru acest contract şi alimentarea lui cu suma iniţială stabilită mai sus, în maxim 10 zile
lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi presteaza, presteaza cu întârziere sau presteaza
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.
12.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de
către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea
data pretenţii asupra ei.
Art. 13 Incepere, finalizare, intarzieri
13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in ziua următoare primirii ordinului
de începere de la achizitor.
13.2. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in planul de executie, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti.
ART.14. Ajustarea pretului contractului
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14.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
14.2. Pretul este ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului şi nu se ajustează.
ART.15. Amendamente
15.1. 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
prezentului contract.
15.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
15.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta planul de executie, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate in graficul de prestari servicii se face cu acordul partilor, prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia, a Contractului de finanţare
semnat de achizitor cu AM POR şi cu încadrarea în termenele şi sumele prevăzute în Contractul de
finanţare.
15.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
ART. 16. Subcontractarea
16.1. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta, la încheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, se constituie in anexe la
prezentul contract.
16.2. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
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16.3. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract sau şi-a indeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modiifca
pretul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din
partea acestuia.
16.4. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau
orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o
încălcare a prezentului contract de servicii.
16.5.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de
maximum 3 (trei) zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
16.6.- Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii financiare, anexă la prezentul contract.
16.7. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
16.8. -Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi
Achizitor.
ART. 17. Cesiunea
17.1. În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile
născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum sunt stipulate şi asumate iniţial.
ART. 18. Forta majora
18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
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18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6. În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării
prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel
mult 15 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare,
modificare sau reziliere a contractului, în concordanţă cu decizia pe care OI⁄AM POR⁄Municipiul
Câmpulung o vor lua de comun acord în legătură cu contractul de finanţare.
ART. 19. Solutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neințelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
19.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de către instanțele judecătorești competente din Romania.
Art. 20. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.
ART. 21. Comunicari
21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
21.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
21.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
ART. 22. Legea aplicabila contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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22.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum
şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a
Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că 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 încălcări ale prevederilor în vigoare de către
acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii
acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
Părţile au înteles să încheie azi .................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi).
Achizitor – Achizitor

Prestator/Prestator,

...........................

..........................

(semnătura autorizată)

(semnătura autorizată)

LS

LS
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