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CONTRACT DE SERVICII 
Nr.dinJLLHâj^JLL

1. Părţile contractante
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa L Maniu, nr. 3, tel.: 0260/610550; fax: 0260/661869, e- 
măil: primaria(gzalausj.ro, cod fiscal 4291786, conturi nr. R016 TREZ 24A8 4030 3580 
lOlX, R032 TREZ 24A8 4030 3580 102X, R096 TREZ 24C8 4030 3580 lOlX, 
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş 
- Director economic, în calitate de achizitor,
S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L,, cu sediul social în Baia Mare, B-dul Republicii, nr. 
25/71, punct de lucru în Cluj-Napoca, str. C. A. Rosetti, nr. 16, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J24/779/2008, cod unic de înregistrare RO 23770637, cont R052 TREZ 
4365 069X XXOO 6673, deschis la Trezoreria Baia Mare, cont garanţie de bună execuţie

deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentatănr.
prin ing. Radu VasUe Coţ - administrator, în calitate de prestator.
2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fî interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile 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) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 

proiectului/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi până 
la recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente-ansambluri pe care 
constructorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut Ia momentul încheierii 
contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute 
carantine, embargo, enumerarea nefîind exhaustiva, ci enunţiativa. 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 calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la form
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucni este pfirmiifdp

Yi7/ă
ir^OfUlW^'Si’TZ,

ca urmare a unei

a singular 
ntext.
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3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
se specifică în mod diferit.

nu

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de elaborare a expertizei tehnice, 
împreună cu studiile de specialitate care se impun, pentru lucrarea de acoperire 
Văii Zalăului, din zona obiectivului de investiţii „Pietonizare strada Unirii” din 
municipiul Zalău, în perioada convenită,
81836/13.10.2022, în condiţiile ofertei nr. 1891/14.11.2022 a S.C. Construct CDP S.R.L., 
înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 91336/14.11.2022 şi a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract.

a

conform solicitării de ofertă nr.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor 
este de 53.250,00 lei fâră TVA, respectiv 63.367,50 lei cu TVA, detaliat după cum 
urmează:

Valoare 
fără TVA 

(lei)

Nr. Valoare cu 
TVA (lei)

Denumire serviciu TVA (lei)crt.
1. Studiu geotehnic verificat Af______

Studiu topografic inclusiv viza OCPI
10.000,00 1.900,00 11.900,00

2. 5.000,00 950,00 5.950,00
3. Studiu hidrologic 2.500,00 475,00 2.975,00
4. Expertiza tehnică inclusiv deviz general 35.750,00 6.792,50 42.542,50

TOTAL 53.250,00 10.117,50____________________ 63.367,50
5.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.
6. Durata contractului
6.1. Durata elaborării documentaţiilor aferente contractului este de 2 luni de la data 
semnării acestuia de către părţi, conform graficului de prestare a serviciilor.
6.2. După expirarea termenului prevăzut la art. 6.1, documentaţiile se vor elabora de către 
prestator cu aplicarea clauzelor prevăzute la art. 10.1 din contract.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Oferta S.C. Construct CDP S.R.L. nr. 1891/14.11.2022, înregistrată la Municipiul 
Zalău cunr. 91336/14.11.2022;

b. Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
c. Acte adiţionale, dacă este cazul;
d. Alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în oferta.
8.2 Prestatorul se obligă să încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la data recepţiei documentaţiilor care fac obiectul prezei^M contract, 
pa baza factuni emise de prestator. Recepţiile documentaţiilor-&e..paLefecfeiă^^tn^iecare 
tip de documentaţie, conform detalierii de la art. 5.1.
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
calcula, iar prestatorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
serviciilor neprestate sau prestate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării 
penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată Ia termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
10.5. Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
comun.
10.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor, iar a prestatorului: 
de prestare a serviciilor contractate), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 100 % din 
valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese compensatorii.
11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Toată documentaţia tehnico-economică, elaborată de prestator în baza prezentului 
contract este, în orice fază de elaborare, proprietatea beneficiarului în timpul şi după 
finalizarea activităţilor contractului. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această 
documentaţie fără un acord scris în prealabil, emis de achizitor.
11.2. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezxiltă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare întocmită de 
către Achizitor.

Clauze specifice
12. Obligaţiile prestatorului
12.1, Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în^ 
oferta, fâră a modifica preţul contractului.

chnitate cu
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12.2. Prestatorul se obligă să despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a 
prejudiciului produs acestuia ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale datorată unor omisiuni şi/sau erori de elaborare a documentaţiei.
12.3. Prestatorul are obligaţia de a elabora documentaţia aferentă contractului în 
conformitate cu legislaţia în domeniu, în vigoare.
12.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de 
siguranţa operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului.
12.5 Prestatorul se obligă să introducă (să revizuiască ori de câte ori este necesar) în forma 
preliminară a documentaţiei, fără costuri suplimentare, toate modificările 
a tuturor etapelor de avizare a acesteia.
12.6 La solicitarea achizitorului şi în termenul solicitat de acesta, prestatorul va susţine oral 
documentaţia elaborată.
12.7 Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în perioadele convenite 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:
a) de a presta serviciile în conformitate cu termenul de prestare stabilit;
b) de a asigura prin documentaţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor cu 

respectarea reglementărilor de urbanism şi a clauzelor contractuale;
c) de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de siguranţa operaţiunilor 

şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului;

d) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de/şi pentru contract, în măsura 
în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract;

e) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia 
îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni 
şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

13. Obligaţiile achizitorului
13.1. Achizitorul va avea următoarele obligaţii:

a) de a aproba toate documentele proiectului, realizate cu respectarea clauzelor 
contractuale şi pe care prestatorul le pune la dispoziţia sa;

b) de a acorda prestatorului tot sprijinul de care acesta are nevoie în îndeplinirea 
obligaţiilor şi activităţilor ce îi revin în executarea prezentului contract;

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 
zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara a depăşi 15 zile de la data semnării 
contractului de servicii.
14.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: ---- )
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancarc-dm-Ri?jg^î'm^^)^alt stat;

necesare urmare

ca urmare a
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(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 
pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000,000 lei 
fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai 
mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe 
site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000
lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 
a) - cX în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
14.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.

A

14.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în 
contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
stabilite chept garanţie de bună execuţie.
14.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către p^i a actului 
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale 
pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului verbal de 
recepţie finală.
14.6 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. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 
în cau:^ raportat la restul rămas de executat.
14.7. în cazul în care

sumei

pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
14.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la 
data încheierii procesului-verbal de recepţie a documentaţiilor care fac obiectuT-prezentului 
contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. __  J
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15. începere, întârzieri în executarea contractului
15.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnării 
contractului de către ambele părţi.
15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, respectiv, termen care se calculează de la data semnării contractului de către părţi.
(2) în cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci pă4ile pot revizui, de 
comun acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

15.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.
15.4 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.
16. Recepţie şi verificări, numărul de exemplare
16.1. Documentaţiile aferente Studiului geotehnic verificat de către verificator domeniu 
Af, Studiu topografic, vizat OCPI, Studiu hidrologic, Expertiza tehnică (inclusiv 
Devizul general), se vor preda achizitorului de către prestator în 3 exemplare listate 
(originale şi semnate/ştampilate) şi 1 exemplar în format electronic (fişiere Word, 
Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
16.2. La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul are obligaţia de a verifica modul 
în care au fost elaborate documentaţiile prevăzute în contract, numărul lor, alte date şi alte 
elemente necesare, în baza unui proces verbal de predare-primire.
16.3. Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă această condiţie a verificării este 
necesară potrivit obiectului contractului.
16.4. Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului docmnentaţiei, 
acesta răspunzând pentru nivelul de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

17. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la data recepţiei documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract, 
pe baza facturii emise de prestator. Recepţiile documentaţiilor se pot efectua pentru fiecare 
tip de documentaţie, conform detalierii de la art. 5.1.
18. Subcontractanţii
18.1. (1) 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.
(2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere a acestora, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie Anexă la contract.
18.2. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul, în întregul său, indiferent dacă a subcontractat.
18.3. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu sLartflideplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţdf şi temenele 
stabilite prin contract, achizitorul urmând să fie notificat în acest-sens-.— "rr^_
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i 9. Actualizarea preţului contractului
19.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2. Preţul contractului este ferm.
19.3. Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea ia anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.
20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. încetarea contractului
21.1 Contractul de servicii produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie a documentaţiilor şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
21.2 Contractul de servicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
21.3 Contractul de servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
21.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata integrală a prejudiciului cauzat 
precum şi eventuale daune-interese.
22. Prelucrarea datelor cu caracter personal
22.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare pri vind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date 
sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 
furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016^^ec^i şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executăriLco.ntruct^dl^vâ^'ca obiect
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elaborarea a expertizei tehnice, împreună cu studiile de specialitate care se impun, pentru 
lucrarea de acoperire a Văii Zalăului, din zona obiectivului de investiţii „Pietonizare 
strada Unirii” din municipiul Zalău;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
orgamzatorice corespun^toare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
23. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor 
prestate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.
24. Forţa majoră
24.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2. 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.
24.3. 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.
24.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 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 
legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, 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 competente.
26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris, în limba română.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiteriu 
momentul primirii.
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27.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
28, Legea aplicabilă contractului
28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului este 
ing. Delia Hanga - consilier - Serviciul investiţii, achiziţii publice, Direcţia tehnică a 
Municipiului Zalău, privind finalizarea contractului de achiziţie.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU

Primar, ^ ^
Ionel CJjuntf

PRESTATOR,
S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.

^trator,
\'^ile Coţin&°^du 

POIVSTRI 
C.D.

... S.R.

DIRECŢIA ECONOMICĂ/^ .
Şef serviciu financiar, contabil^a||fe, 

ec. Păuşan M^^aret^
'•n/

\
..

LnicaDIRECŢU'TE 
Şef serviciu monito 

ing. Ciul
me servicii comunitare de utilităţi publice 
Modica

AVIZAT SERVICIUL /UJPDIC,

întocmit, 
ing. Delia Hanga,

It %
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu. Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http:/Avww .2alausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE SERVICII
Nr. din 09 .l3-Qcf^

1. Părţile contractante:
Autoritate contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa 
luliu Maniu, nr. 3, Jud. Sălaj, telefon 0260-610550; fax: 0260-661869, e-mail: 
primariafŞlzalausi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr.R043TREZ24A510103203030X, deschis 
la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic, în calitate de achizitor

Ş'

Prestator: S.C. EDO Consult S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Alexandru loan Cuza, 
bl. Patria, sc. B, ap 19, jud. Dolj tel. 0744/772.175, e-mail: officef^edgconsult.ro. cod 
fiscal J16/168/2002, cont nr.deschis la Trezoreria Craiova, 
reprezentată prin Simina - Maria Petrescu - administrator, în calitate de prestator.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentm îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 

proiectului/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi până la 
recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente-ansambluri pe care 
constructorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si 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, embargo, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. 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 calendaristica; an - 365 de zile.

mailto:primaria@zalausj.ro


3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4, Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de specialitate în vederea completării 
Strategiei integrate de <lezvoltare urbană a Municipiului Zalău 2024 - 2030 cu o nouă 
secţiune care să cuprindă viziunea pe termen lung a autorităţii deliberative cu privire 
la activităţile de asociere în participaţiune, concesiune şi închiriere de bunuri şi să 
stabilească obiective strategice de urmat şi cuantificat referitoare la aceste activităţi, în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de administrare a patrimoniului public şi privat, cu 
respectarea caracteristicilor minimale, solicitate prin Caietul de sarcini elaborat de către 
Direcţia Patrimoniu, în conformitate cu oferta S.C. EDG Consult S.R.L., înregistrată la 
Municipiul Zalău cu nr.100877/19.12.2022, precum şi cu respectarea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
este de 21.008,40 lei fără TVA, respectiv 25.000 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1. Durata prestării serviciilor este de 6 luni de la senmarea contractului de servicii de 
către ambele părţi.

7. Documentele contractului 
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini elaborat de către Direcţia Patrimoniu;
b) Oferta S.C. EDG Consult S.R.L. înregistrată la Municipiul Zalău cu 
nr.100877/19.12.2022;
c) Acte adiţionale, dacă este cazul;
d) Alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în ofertă, în 
conformitate cu legislaţia în domeniu în vigoare.
8.2. Prestatorul are obligaţia de a emite factura după confirmarea, de către reprezentantul 
beneficiarului, a prestării serviciilor/predării documentaţiilor cuprinse în prezentul contract, 
pe bază de proces-verbal de predare primire.
8.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 

achiziţionate, şi
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ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen de 30 zile 
calendaristice de la recepţionarea documentaţiei, pe baza facturii electronice emise de către 
acesta, prin OP, în contul de trezorerie al prestatorului.
9.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate datele de care dispune, 
pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1- în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 
cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi 
calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
10.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 9.1 şi 15.1 
din contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.5 - în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune-interese 
în condiţiile dreptului comun.
10.7. - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 9.1 şi 
15.1, iar a prestatorului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 4.1), prejudiciu 
stabilit de o instanţă de judecată, debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % 
din valoarea obligaţiei principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.
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Clauze specifice
11. Obligaţiile achizitorului
11.1. Achizitorul va avea următoarele obligaţii:

a) de a aproba toate documentele contractului, realizate cu respectarea clauzelor 
contractuale şi pe care prestatorul le pune la dispoziţia sa;

b) de a acorda prestatorului, tot sprijinul de care acesta are nevoie în îndeplinirea 
obligaţiilor şi activităţilor ce îi revin în executarea prezentului contract, respectiv de a 
pune la dispoziţia prestatorului, la solicitarea acestuia, a informaţiilor de care 
dispune, necesare în îndeplinirea obiectivelor contractului.

12. Obligaţiile prestatorului
12.1. Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu 
oferta, fără a modifica preţul contractului.
12.2. Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în termenul stabilit 
conform art. 6 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:

a) de a presta serviciile în conformitate cu termenul de prestare stabilit;
b) de a asigura prin documentaţie, nivelul de calitate corespunzător cerinţelor cu 

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele 

semnalate de către beneficiari şi experţi tehnici independenţi, în baza rapoartelor de 
verificare a acestora;

d) de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de siguranţa operaţiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului;

e) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de/şi pentru contract ( de 
exemplu: tehnică de calcul, programe informatice, echipamente pentru listare si 
tipărire, echipamente pentru măsurători topografie, etc), în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract;

f) prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce face obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni 
şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

g) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează
despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs 
acestuia ca urmare a îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, 
datorate unor omisiuni şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor/rapoartelor 

predate achizitorului.
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13. Recepţie şi verificări, numărul de exemplare
13.1. Documentaţia aferentă Contractului, se va preda achizitorului de către prestator în 4 
exemplare tipărite (originale), 1 exemplar în format electronic scanat şi 1 exemplar în 
format electronic editabil.
13.2. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.
13.3. La predarea documentaţiei, achizitorul şi prestatorul vor încheia un proces verbal de 
predare - primire. După verificarea documentaţiei se va încheia un proces verbal de recepţie 
calitativă, ce constituie recepţia prestării serviciului care a făcut obiectul contractului.
13.4. Achizitorul are obligaţia să verifice conformitatea serviciilor cu cele prevăzute în 
contract şi să ceară prestatorului în termen de 5 zile de la primirea acestora, completarea 
eventualelor lipsuri, iar prestatorul este obligat să predea datele constatate ca lipsuri în 
termen de 5 zile de la comunicarea lor, de către achizitor.
13.5. Predarea - preluarea documentaţiei întocmite potrivit prezentului contract nu-1 absolvă 
pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului documentaţiei.

14. Subcontractanţii
14.1. 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.
14.2. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul, în întregul său, indiferent dacă a subcontractat.

15. Modalităţi de plată
15.1. Pentru serviciile prestate şi predate, achizitorul se obligă să plătească preţul către 
prestator, în termen de 30 zile calendaristice de la recepţionarea documentaţiei, pe baza 
facturii electronice emise de către acesta, prin OP, în contul de trezorerie al prestatorului.

16. Actualizarea preţului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.

17. Amendamente
17.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

18. începere, întârzieri în executarea contractului
18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului 
de către ambele părţi.
18.2. Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data semnării contractului, 
în cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
Vliâ 
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b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

18.3, Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.

19, încetarea contractului
19.1. Contractul de servicii produce efecte până la recepţionarea calitativă a documentaţiei 
Strategia integrată de dezvoltare urbană şi finalizarea decontărilor în cadrul contractului.
19.2. Contractul de servicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
19.3. Contractul de servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice obligaţii 
asumate prin contract.
20.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului 
prestat în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.

21, Prelucrarea datelor cu caracter personal
21.1. Executarea contractului de prestări servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de servicii 
având ca obiect serviciul de specialitate în vederea completării Strategiei integrate de 
dezvoltare urbană a Municipiului Zalău 2024 - 2030 cu o nauă-seeUu^s-eare să cuprindă
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viziunea pe termen lung a autorităţii deliberative cu privire la activităţile de asociere în 
participaţiune, concesiune şi închiriere de bunuri şi să stabilească obiective strategice de 
urmat şi cuantificat referitoare la aceste activităţi, în vederea îmbunătăţirii activităţii de 
administrare a patrimoniului public şi privat;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice şi 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, 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 competente.

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

I trebuie să fie transmisă în scris, în limba română.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
24.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Dispoziţii finale
26.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
26.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.

f” Vizat /
of/c/u/
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26.3. Persoana desemnata de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
Adina Predescu - şef Serviciu Patrimoniu şi d-na Andreea Cristea, consilier achiziţii în 
cadrul Serviciului de investiţii, achiziţii publice - Direcţia tehnică din cadrul Primăriei 
municipiului Zalău, pentru finalizarea procedurii de achiziţie

PRESTATOR,
S.C. EDG CONSULT S.R.L. Craiova

ACHIZITOR:
Municipiu^^g^

â ADMINISTRATOR, 
Simina-Maria Petresculonfe^^

'«sil
o l/

\
\

DIRECTOREG 
ec. Mariaha I

.joî?-.

DIRECT<* TEHNIC, 
ing. Dănuţri^^in^Curea

VIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit.
Andreea Cristea 
DT/SIAP/AP- AC/3 ex.
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sâia] 
Telefon: (40)260.610550 
http://Wvvw.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mall: prlmar1a@zalausj.ro

CONI3RACTDE SERVICII
Nr. din 0^ p\ Sk^

1. Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, jud. 
Sălaj, tel.: 0260/610.550; fax: 0260/661.869, e-mail: nriuiăTiâ!gl2ălăirgî:rQ. cod fiscal 
4291786, cont nr. RO09TREZ24A51010320013OX deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat 
prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de 
achizitor, pe de o parte.

şi

1.2. S.C. FORT SECURITY S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 32, jud. Dolj 
tel./fax 0251/412.244, 0733/998.737, e-mail:fortsl@yahoo.com, cod fiscal R018242872, nr.

Comerţului J16/2533/2005, ■ cont nr 
R060TREZ2915069XXX012706, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin dl. Florin 
Mădălin Ciocionica - administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

de înregistrare la Registrul

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile 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) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si 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, embargo, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. 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;

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul Contractului
4.1. Prestatorul se obligă să asigure paza şi protecţia pentru imobilul de locuinţe sociale 
„Bloc C3, sir. Dumbrava, nr.48 din municipiul Zalău”, în conformitate cu Anunţul nr.

"nr. ADV1330195, postat în SEAP în data de 17.11.2022, ora 09:45, cu oferta postată în 
catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 22.11.2022, ora:08.44 şi 
înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 93264/22.11.2022, cu cerinţele Caietului 
de sarcini nr. 89875/09.11.2022 (care fac parte din contract) şi cu respectarea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract.
4.2. Obligaţiile şi sarcinile personalului de pază, echipamentul din dotarea acesta, 
amplasamentul posturilor şi consemnele vor fi cele deteiminaţe în Planul de Pază întocmit în

reprezentantul prestatorului şi Direcţia patrimoniu din cadrul Primăriei 
municipiului Zalău, care va fi depus la Poliţia municipiului Zalău pentru avizare urmând ca 
apoi un exemplar să revină fiecărei părţi în cel mult 3 zile de la data începerii prestării 
serviciului, Planul de Pază avizat face parte din contract.
4.3. Activitatea Prestatorului se va desfăşură în conformitate cu prevederile art.2Q din Legea 
nr. 333/2003 şi a Licenţei de funcţionare nr. 0853/P/27.04.2022 eliberată de Inspectoratul 
Oeneral al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică, aflată în termen de valabilitate, 
respectiv până la data de 26.04.2024.

comun cu

5. Durata contractului
5.1. Contractul se încheie pe o durata de 12 luni.
5.2. Contractul de servicii intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023.

6. Preţul contractului
6.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
este de 11.731,10 Iei /lună fără TVA, 13,960,00 lei/lună cu TVA, respectiv 140.773,20 
lei/an ^ră TVA, 167.520,11 lei/an cu TVA.
6.2. Preţul serviciilor de pază este detaliat, după cum urmează:__________ ._____ ______

Denumire cheltuială Valoare lei fără TVANr.
Crt.

(perioada de referind 01.01.2023-31.12.2023)Cheltuieli cu munca vie1.
8760 ore x 15,239 lei/h = 133.493,64 lei
(2550 salariul brut/agent: 167,333 norma medie lunară
cf. HG 4/2021= 15.239 lei/h)______________ ___
8760 ore:3 X 15 J39 lei X 25% = 11.124,47 lei
102 ale X 24 h X 15,239 lei/h x 0,1% =37,31 lei

Salariul brut fără sporuri1.1.

Spor de noapte - 25%________________
Spor de weekend (0.1%) cf. Regulament
intern_____________ _________ ______
Spor de zile libere declarate oficial______
Concediul de odihnă_______ ..
Total I cheltuieli cu salariile agenţilor
Contribuţie asiguratorie pentru muncă
(2,25%) __________ _______________
Fond de handicap •^

1.2.
1.3.

15 zile x 24 h X 15139 lei4i x 100% = 5486,04 lei 
4,36 ăgfinti x 20 zile x 8h x I5j239 lei/h =10.630,73 lei

160.772.19 Iei
160.772,19 X 2,25 % = 3.61737 Iei

1.4.
1.5.

1.6;

4.36 ăaehţix 85,50 lei xl2 luni = 4.47336 le»1.7.
168.862.92 lei

1310,28 Iei
Total II
Cheltuieli2.

1.200,00 leiProfit3.
- 30.600,00 leiVenituri obţinute din profitul altor4.

contracte
140.773,20 leiTotal general (1+2+3+4) lei140.773.20 lei/an; 121uni=lL7;Preţ lunar

J.
■
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6.3. Achizitorul se Obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului pe baza facturilor fiscale emise lunar la care va ataşa Raportul de activitate 
pentru serviciile prestate, confirmate de către reprezentantul achizitorului.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului simt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul 
contract:

a) Caietul de sarcini nr. 89875/09.11.2022;
b) Oferta postată în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SE AP la data de 
22.11.2022, ora: 08.44 şi înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 
93264/22.11.2022;
C> Planul de Pază avizat de către Poliţia municipiului Zalău;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă, ca în termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, să 
înfiinţeze, în unitatea administrativ teritorială Municipiul Zalău, un dispecerat, cu echipaj de 
intervenţie, avizat de către Poliţia Română, pentru a interveni în cazul unor situaţii deosebite, 
ia. solicitarea agentului de pază aflat la post.
8.2. Să asigure prestarea serviciilor contractate în conformitate cu prevederile legale. Planul 
de Pază al obiectivului şi clauzele prezentului contract, garantând îndeplinirea obligaţiilor' 
contractuale, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi 
valorilor păzite,
8.3. Să asigure prestarea serviciilor contractate cu personal calificat, instruit teoretic şi 
practic, să asigure echipamentul de lucru şi dotarea tehnică necesară agenţilor de pază şi să 
obţină avizele prevăzute.de Legea nr. 333/2003;
8.4. Să acţioneze pentru prevenirea oricăror fapte sau evenimente cauzatoare de pagube, iar 
în cazul producerii lor să ia primele măsuri de salvare a victimelor şi a bunurilor aflate în 
pericol, conservarea urmelor şi identificarea martorilor;
8.5. Să nu depăşească prin măsurile Întreprinse limitele prevăzute de lege şi să coopereze cu 
organele de Poliţie, Jamdarmi şi Pompieri pentru îndeplinirea atribuţiilor 
informându-1 pe achizitor despre măsurile luate;
8.6. Să informeze achizitorul, o dată pe lună, printr-un Raport de lucru, cu privire la modul 
în care se desfăşoară activitatea de pază, facându-i propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului 
de pază şi sporirea gradului de siguranţă a obiectivului;
8.7. Să păstreze confidenţialitatea datelor legate de activitatea achizitorului şi sistemul de 
lucru, aceste date constituind secret de serviciu;
8.8. Să pună în executare cerinţele achizitorului referitoare la întărirea şi completarea 
dispozitivului de pază, contra cost, cu încheierea unui act adiţional la contract,

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Să asigure condiţiile sociale necesare agenţilor de pază pentru buna des^urare a 
atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu consemnul particular al fiecărui post de pază;
9.2. Să colaboreze permanent şi activ cu Prestatorul şi cu personalul de pază pentru 
asigurarea eficienţei activităţii acestuia în realizarea obligaţiilor ce rezultă din contract;
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul lunar pătre prestator în termen âeJQ zile 
calendaristice de la comunicarea facturii de către aceşta, cpnfîimâtă lâ plafâ.

cu nr.

ce-i revm,
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 5.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor realizate 
cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 12.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.5 - în cazul în care prestatorul intră în proc^ură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 lum de la deschiderea procedurii 
de instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii, 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune- 
interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 6.2 
şi 12.1, iar a prestatorului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 4.1), 
debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei 
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

11. Caracterul confidenţial al contractului
11.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul, fata acordul scris al celeilalte părţi, de a Utiliza 
informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului.
11.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

Administratorul

fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
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12o Modalităţi de plată
12.1. Pentru serviciile prestate, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator, în 
termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, în contul de 
Trezorerie al prestatorului.
12.2 Facturile se vor emite lunar până la data de 5 a lunii, pentru serviciile prestate în luna 
anterioară şi vor fi însoţite de Raportul de activitate lunar.

13. Actualizarea preţului contractului
13.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.
13.2. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

14. Amendamente
14.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
acUţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal
15.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
%)t pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulameiitul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date 
sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează 
servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, mtr-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal 
realii în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr, 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare 
având ca obiect achiziţia serviciului de pază şi protecţie pentru imobilid de locuinţe sociale 
-Blflc CS, str. Dumbrava, nr.48 din municipiul Zală^\
d) să pâşţreze datele cu caractef personal într-o formă’care ,petmite identificarea persoanelor 
vizate pe o perio^ă care nu'depăşeşte durata necesară îndepimirii: scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume .durata contractului,, urmând ca ţilterior datele stocate pe to.ată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsun tehmce si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea^^u 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau dişUug^ea;_^-'''V^^

care se vor
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f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

16. Subcontractarea
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care există părţi din contract pe c^e le 
subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi la data achiziţiei 
serviciului, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul,
16.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract,

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
16.3 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract, cu acceptul achizitorului. Schimbarea subcontractantului 
schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
17. Forţa majoră
17.1. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplmirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 - 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.
17.3 - Partea contractantă care invoca 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.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prm 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, 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 competente.

19. Cesiunea
19.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice obligaţii asumate 
prin contract.
19.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului prestat 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
19.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 19.2.

20. Rezilierea contractului
20.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârzierejşi^ră 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. y ^

nu va
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20,2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, in acest caz prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita 
pana la data denunţării unilaterale a contractului.

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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, 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.

24. Dispoziţii finale
24.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior 
încheierii lui.
24.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
24.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu uimărirea derulării contractului, este 
dl. Marcel Cozac, consilier în cadrul Direcţiei Patrimoniu şi d-na Andreea Cristea, consilier 
achiziţii în cadrul Serviciului de investiţii, achiziţii publice - Direcţia tehnică din cadrul 
Primăriei municipiului Zalău, pentru finalizarea procedurii de achiziţie.

Prestator,
S.C. FORT SECURITY S.R.L. Craiova

ACHIZITOR, 
Municipiul Zalău

ADMINISTRATOR, 
Florin Mădâlih GiOcîOhica

rvdî.DiREGTdfiiiifeivnc,
ec. Mariana Cq ipbş

o <s
0021 , fa

DIRECTX JE3NiG 
ing. Dănut-^ownim Curea

VIZAT SERVICroL JURTfilC,/ .

/nit , i
r-' ■

I
fntnccnit. 
Andreea Cristea., DT/SIAP/AP- AC/3 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

. ' 450016-Zalâu, Piaţa luliii Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260:610550 
http;//wwv\i'.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj,ro' ■ -w

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
LA CONTRACTUL DE SERVICII 

NR. 76875 din 28.09.2022

1022 şi iiTegistat ia Ptiffiiria fâ:uîii#ipiidijil.Zâlău euŢor.îiîclMâtazi:

între,

MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, 
email primaria(§zalausj.ro, cod fiscal 4291786, cont nr. R067 TREZ 24A7 0500 0710 
130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana 
Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte. . —

Şl • ^

Prestatorul: GHEMIŞ D. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, Cu sediul în 
Şimleu Silvaniei, str. Mioriţei nr. 8, judeţ Salaj, tel: 0742607139, e-mail; contact(^gda- 
group.net, cod fiscal 39571061, înmatriculat la ONRC cu nr. F31/482/2018, cont. nr. 
RO32BTRLRONCRT0459096201 deschis la Banca Transilvania, cont de garanţie de 
bună execuţie nr. RO32BTRLRONCRT0459096201, deschis la TREZORERIA 
SIMLEU SILVANIEI, reprezentată prin GHEMIŞ ANA, în calitate de prestator, pe de 
altă parte.

a intervenit prezentul Act adiţional încheiat în baza Adresei nr. 985/03.1 1.2022 
emisă GHEMIŞ D. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, inregistrata la 
Municipiul Zalau cu nr. 88374/03.11.2022 si a Referatului Serviciului investiţii, 
achiziţii publice nr. 88744 din 04.11.2022.

Art. 1 Se majorează preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, prevăzut la 
art. 5.1 din contract, de la 167.500,00 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de 
TVA), la 174.625,00 lei cu TVA.

Majorarea este în cuantum de 7.125,00 lei si reprezintă TVA-ul aferent 
serviciilor ramase de predat si achitat după data de 01.11.2022 când prestatorul a 
devenit plătitor de TVA.
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Preţul din contract se preziota astfel:
Valoarea TVA Valoarea

iei
cu TVA

Cantit
atea

UMDenumire
Iei

fără TVA
Serviciul de elaborare a docurnentafiei 
tehnico-economice, faza SF, pentru 
obiectivul de investiţii "Centrală electrică 
fotovoltaică - Municipiul Zalău”

130.000,00buc 130.000,00 0.001

1.900,00 11-.900,00Documentaţii tehnice D-ATR electric 
inclusiv contravaloarea acestui aviz

10:000,00buc 1

Documentaţii obţinere Avize si autorizaţii/ 
Studiu geotehnic/ Studiu Topografic 
inclusiv contravaloarea

buc 10.000,00 11.900,001.900,00

acestor
avize/autorizatii
Servicii de consultanţă pentna pregătire si 
depunere Cerere de Finanţare

17.500,00 3.325,00' 20.825;00buc 1

174.625,0.0TOTAL 167.500,00 7.125,00
Art,2. Se prelungeşte termenul prevăzut la art. 6.1 din contract, pana la data 

obţinerii avizelor, a depunerii cererii de finanţare de către prestator si a validării 
acesteia, de către finanţator (Ministerul Investiţiilor si Proiectelor Europene prin 
programul POIM 2014-2020).

Art. 3 Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 4 Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii nr. 

76875 din 28.09.2022 aferent elaborării documentaţiei tehnico-economice, faza SF, 
pentru obiectivul de investiţii ”CentraIă electrică fotovoltaică - Municipiul Zalău” si 
s-a întocmit în 3 exemplare, din care 2 exemplare pentm achizitor şi 1 exemplar pentru 
prestator.

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Prestator,
GHEMIŞ D. AN A ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

Primar, ^ 
IonelCi4in(f

Aţdtniîiistrator, 
GHEMIŞ D. ANA

Director ecoioiîiij^„fl,f 
ec. Mariana feibuş

/
\ -/jK

,.,u

Directoi tehnic, 
ing. DănuUC ||min Curea

întocmit, 
Marin Bnidasca 

/SIAP/AP-AO 1 ex
Vizat serviciul juridic,
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Z3lâu, Piaţa luliu Manij nr,3, Judeţul Sâiaj ■ 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj ro

-ax.{40)260,661869 
e-mail; pnmaria@zalausj.ro

CONTRACT DE SERVICII 
Nr.^^^din 2S ^0 ■ 2022

L Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. -3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, 
email primaria@zalausj.ro, cod fiscal 4291786, coiit nr. R067 TREZ 24A7 05C0 0710 
130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana 
Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi
Prestatorul: GHEMIŞ D. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în 
Şimieu Silvanieî, str. Mioriţei nr. 8, judeţ Salaj, tel: 0742607139, e-mail: contacl@gda“ 
group.net, cod fiscal 39571061, înmatriculat la ONRC cu nr. F31/482/2018, cont. nr. 
RO32BTRLRONCRT0459096201 deschis la Banca Transilvania, cont de garanţie de 
bună execuţie nr. ' , ■ deschis ' la 

reprezentată prin GHEMIŞ' ANA, în- calitate de
* *'* * 4 * i'* » 4 I » t »:S « « ft' I» » t .«.«.A i ^ « 4

, ,4 ,4 4^, 4 .4 ** 4, . I*:, «*, . .. »> . . •

prestator, pe de altă parte,

2. Definiţii
A

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile 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) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 

proiectuîui/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi 
până la recepţia acestora, incluzând şi reproiec:area unor elemente-ansambluri pe 
care constmctorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de con-.rolul părţilor, care nu se da:orează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
carantine,. embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa.. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

unnare a unei

a crea

/
1
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3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la foma
singular vor include foiina de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. » .
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico- 

economice, faza SF, pentru obiectivul de investiţii ”Centrală electrică fotovoltaică - 

Municipiul Zalău”, precum şi a serviciilor de consultanţă pentru pregătirea şi 
depunerea cererii de finanţare, în conformitate cu oferta nr. 678/22.0'|i2022, 
înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 75391/23.09.2022 şi cu respectarea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract.
4.2. Prestatorul se obligă să presteze sei'viciul în conformitate cu cerinţele Ghidului 
solicitantului POIM 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice şi stimularea utilizării energiei, regenerabile la nivelul întreprinderilor, 
Obiectivul specific 11.2: MăvSuri de producere a energiei din .surse regenerabile destinate 
autorităţilor administraţiei publice locale.

' 4.3. Documentaţiile care fac obiectul prezentului contract vor fi structurate confomr art 
5.1 din contract.

5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatoimlui de către 
achizitor, este de 167.500,00 lei fără TVA, (prestatorul nu este plătitor de TVA) şi se 
compiirie din:^

DenumireNr Canti
tatea

UM. Valoarea
leicrt

fara TVA
Serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-econonrce, faza 
SF, pentru obiectivul de investiţii "Centrală electrică fotovoltaică 
- Municipiul Zalău”

buc ' 130.000,001

Documentaţii tehnice D-ATR electric inclusiv contravaloarea 
acestui aviz

2.. buc 10.000,001

Documentaţii obţinere Avize si autorizaţii/ Studiu geotehnic/ 
Studiu Topografic inclusiv contravaloarea acestor 
avize/autorizatii_____________________________________
Servicii de consultanţă pentru pregătire si depunere Cerere de 
Finanţare  „ ' ... .

3 buc 10.000,001*...

4 ' buc 17.500,001

TOTAL 167.500,00

5.2 Toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, vor fi verificate de 
verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
5.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.
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5.4. - Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţinerea avizelor/ 
acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism si a taxelor către OCPt, după 

caz.

6. Durata contractului
6.1. Durata de elaborarea a documentaţiilor;
- Studiul de fezabilitate se va elabora pana la data de 30.09.2022
- Documentaţiile pentru obţinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU se vor 
elibera in termen de 3 zile de la emiterea Certificatului de urbanism.
- Avizele si autorizaţiile vor fi predate Municipiului Zalau in termen de o zi lucratoare 
după emiterea acestora.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

a) Oferta nr. 678/22.09.2022, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
75391/23.09.2022;
b) Graficul de prestare a serviciilor;
c) Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
e) Acte adiţionale, dacă există;
f) Alte anexe la contract.

/

8. Ohligafiile principale ale prestatorului
8.1 Obligaliile principale ale prestatorului pentru prestarea serviciilor de proiectare
8.1.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă, care corespund cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare.
8.1.2 - Prestatorul se obligă să presteze sei-viciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadrti al documentaţiilor tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri public, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ghidului solicitantului POIM 20K-2020, 
Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării 
energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor. Obiectivul specific 11.2: Măsuri de 
producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităţilor administraţiei publice 
locale.
8.1.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile confonn prevederilor Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
normativ.
8.1.4 - Prestatorul se obligă ca toate documentaţiile care fac obiectul prezentului 
contract, să fie verificate de verificatori tehnici- autorizaţi, conform prevederilor legale 
în vigoare.
8.1.5 - Prestatoml se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin 
Certificatul de urbanism, inclusiv să achite contravaloarea taxelor aferente obţinerii 
acestor avize/acorduri.
8.1.6 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitoml împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
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• materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

8.1.7 - Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
8.1.8 Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 
erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.
8.2. Obligaţiile principale ale prestatorului pentru prestarea serviciilor de 
consultanţă pentru pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
8.2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de consultanţă pentru pregătirea şi 
depunerea cererii de finanţare.
8.2.2. Plata serviciilor de consultanţă pentru pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 
se va efectua doar în cazul obţinerii finanţării.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator. Facturile se vor emite 
după recepţionarea documentaţiilor de către achizitor, pentru serviciile de proiectare, 
respectiv după prestarea sei*viciilor de asistenţă tehnică, confonn graficului de plăţi.
9.2 - Plata documentaţiilor pentru obţinerea Certificatului de urbanism si a avizelor si a 
documentaţiilor pentm obţinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de 
urbanism se va face după obţinerea avizelor si acordurilor.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
sei-viciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea 
stabilită, pentiu fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în tennenul stabilit la art. 9.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.

10.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notifaaie43iealabilâ şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-intere

_ offoiuijuridic
10.5 - în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizîtordFare,dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de
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30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 

drept.

10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte, valoarea penalităţilor 
ce pot f] percepute în condiţiile art. art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează 
daune-interese în condiţiile dreptului comun.

10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă im prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 
9.1, iar a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate conform 
art. 4), debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea 
obligaţiei principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în tennen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică Acest 
termen poate fi prelungit la solicitarea justificată ă contractantului, fără a depăşi 15 zile 
de la data semnării contractului de servicii;
11.2. Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după 
caz, -garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 
prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii 

financiare nebancare din România sau din alt stat;
(ii) asigurări de garanţii emise:
- file de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de fiuncţionare emise în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele 
publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fixe de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară; .

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică 
de 5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul 
garanţiei de bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de coipPUmm^pr.ev-ăzula 
la Ut. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.030 lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia prin 
depunerea la caserie a unor sume în numerar.
11.3. Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri 
va fi emisă în numele asocierii.
11.4. în situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de 
garantare, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei de asigurare a garanţiei că

Tui juridic
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diiTiinuarea valorii acesteia, iiiGlusiv la termen, se va face doar cu acordul s^iis al 
achizitoiTilui. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare 
trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi cu prevederile 
HG 395/2016, cu modificările şi completările'ulterioare. Lipsa acestor precizări sau

detemiina/constitui motiv de respingere acuprinderea unor precizări restrictive, va 
instrumentului de garantare de către achizitor. ■' “ ■
11.5. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile 
emise pentiu serviciile prestate, situaţie în care prestatoiul are obligaţia de a deschide un 
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune 
de către contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, 
fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive dm sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garâiiţie de bună execuţie,
11.6. (1) în situaţia în care părţile Convin prelungirea tennenului de prestarea , a 
serviciilor contractate, precum şi pentru orice motiv rinclusiv foi^ţ^ majoră), prestatorul 
are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu/durata 
corespunzătoare prelungirii contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirări celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de prestarea a serviciilor Contarctate şi 
până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza 
proiectului.
11.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatoml 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 prestatomlui, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul.rămas de executat.
11.8. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 
5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a acnului adiţional de majorare.
11.9. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform HG 
395/2016, aii. 42, alin. 3, după cum urmează;
a) pentru documentaţiile elaborate la etapa SF, ţn termen de 14 zile de ta data predării 
şi însuşirii/aprobării prin HCL a documentaţilor respective;
b) pentm .Serviciul de consultanţă pentru pregătirea şd depunerea cererii de finanţare, în 
termen de 14 zile de la data semnării contractului de finanţare, dacă nu a ridicat până
la acea dată pretenţii asupra ei.

12, Obligaţiile achizitorului
12.1. - Achizitorul va avea unnătoarele obligaţii:

a) de a aproba toate documentele proiectului, realizate cu respectarea clauzelor 
contractuale, şi pe care prestatorul le pune la dispoziţia sa;

b) de a'acorda prestatorului, tot sprijinul de care acesta are nevoie în îndeplinirea 
obligaţiilor şi activităţilor ce îi revin în executarea prezentului contract;

13. ObllgdţUle prestatorului mrfSn



13.1 - Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute. în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu 
oferta, fără a modifica preţul contractului.
13.2 - Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract;

a) de a presta serviciile în conformitate cu termenul de prestare stabilit;
b) de a asigura prin documentaţia tehnică nivelul de calitate corespunzător cerinţelor 

cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;'
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, necoribrmităţile şi/sau neconcordan;ele 

semnalate de către beneficiari şi experţi tehnici independenţi, în baza rapoartelor 
de verificare a acestora;

d) de a supraveghea prestarea serviciilor şi ce a răspunde atât de siguranţa 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toata durata contractului;

e) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de/şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contraet^sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract;

f) prestatoml va avea obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor făcute in baza 
Legii nr. 10/1995, fără a pretinde costuri suplimentare;

g) Prestatorul se obligă să introducă în documentaţii, fără costuri suplimentare, 
toate modificările necesare pentru asigurarea conformităţii acestuia cu 
cerinţele prevăzute in Ghidul specific/Ghidul solicitantului.

h) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează 
şi semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să 
despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului 
produs acestuia ca urmare a îndeplinirii uecorespunzatoare a obligaţiilor 
contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau erori de elaborare a 
documentaţiilor predate achizitorului.

13.3 Prestatorul este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate 
ale statului, pentru prestarea serviciilor în confonnitate cu prevederile contractuale ş: cu 
reglementările tehnice în vigoare.
13.4 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.);
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aeferente.
13.5 Prestatorul răspunde în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 
13, precum şi în cazul neasigurării, din culpa sa, a realizării calitative a ser/iciului 
prestat, la nivelul prevăzut în contract, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în 
vigoare.
13.6 Prestatorul are obligaţia de a presta ser\*iciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.7 Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele, 
iristâlaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
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13.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea sennciilor în conformitate 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător' atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 
pe toată durata contractului.
13.9 Prestatorul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiilor pentru obţinerea 
avizelor, de către verificatori tehnici atestaţi, independenţi de proiectant,, conform

. art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului ■ privind 
verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei 
lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate şi 
conform art. 13 alin. 1) din LEGEA Nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii fart. 13 
alin. (1) ~.. Verificăi"ea prmectelor privind i'mnecmma mdemmiăfBor 
r&f&ritoăre la cerinţele fundamentale aplieabih se efectumza de 
verifreatori de proieciB aiesiatl m domenWmbdGmehU si smeinătăU, alţii decât
Specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica
si stampila proiectele întocmite de el. proiectele la a 'căror elaborare a participat sau
proiectele uentm care. în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expeHiză tehnică '0.

J4. Drepturi de proprietate intelectuală
14.1 Toată documentaţia elaborată în baza prezentului contract sub orice fonriă, este şi 
va rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor 
contractului. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie Iară un 
acord scris în prealabil, emis de achizitor.
14.2. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror;

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea Unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare 
întocmită de către achizitor.

15. Numărul de exemplare
15.1. - Documentaţiile aferente fazei SF se vor preda achizitorului de către presiator în 
6 exemplare în format tipărit (originale) şi 2 exemplare în format electronic (1 
exemplar editabil cu fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Autocad 2004 şi 1 exemplar 
scanat cu fişier Adobe Acrobat Reader).
15.2. - Documentaţiile pentiu obţinerea Certificatului de urbanism, a acordurilor şi 
avizelor - în 2 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format 
electronic * CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe, Acrobat Reacer şi 1 
exemplar cu fişiere Autocad 2004), din care 1 exemplar tipărit se va depune la 
societăţile avizatoare si 1 exemplar tipărit se va depune la achizitor, impreuna cu 
avizul/acordul obtinut.

cu

16. Sub contractanţii
16.1. - Prestatoml are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia, contracte cu subcontrăctanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.



\^ 2 — Prestatoml are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii. desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract
16.3. - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în 
îndeplineşte contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă 
de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
16.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea 
acestuia prealabilă.
16.5. - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării 
contractului de servicii, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi t5) din 
Legea 98/2016.
17. Modalităţi de plată
17.1. - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente fazei SF, inclusiv de 
obţinere a avizelor şi acordurilor necesare (după caz) şi de verificare a acestora ce către 
verificatori de proiecte autorizaţi, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către 
prestator în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de 
către acesta. Factura se va emite după recepţionarea de către achizitor, a documentaţiilor 
predate de prestator.
17.2. - Plata serviciilor de consultanţă pentru pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 
se va efectua doar în cazul obţinerii finanţării, în teimen de cel mult 30 zile 
calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta.

care

18. Actualizarea preţului contractului
18.1. Pentra serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorelui sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2. Preţul contractului este ferm, în condiţiile în care nu se impune aplicarea 
prevederilor art. 22.1 din contract.
18.3 Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc 
modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale 
al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului.

19. începere, întârzieri în executarea contractului
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării 
contractului de către ambele părţi.
19.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi tenninată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii 
prestării serviciilor.
(2) In cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, prestatorul' poate solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci Părtile pot revizui, de 
comun acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.
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transmite îil termenul19.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.

20, Recepţie şi verificări
20.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili confoi-mitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, din tema de proiectare şi 
din caietul de sarcini.
20.2. - La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi prestatoml au obligaţia de 
a verifica, modul în care au fost elaborate documentaţiile prevăzute în contract, numărul 
lor, alte date şi alte elemente necesare.
20.3 - Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în fomia 
şi numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verifieăni de 
Către verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă această condiţie a 
verificării este necesară potrivit obiectului contractului.
20.4 - Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-l 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la confonnitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru nivelul 
de calitate corespunzător cerinţelor proiectului, pe toata durata de viaţă a construcţiei.

21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional
21.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a.convenij 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Modificarea contractului
22.1 Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, tară organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai. în 
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 
prin act adiţional.
22.2 Eventualele modificări care pot intei'veni in perioada de demlare a contractului se 
refera la următoarele, fara a se limita la acestea:

modificări ale pârtilor contractante;
schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ 

instrucţiuni/etc; '
solicitări ale Autorităţilor/ Entităţilor/ Instituţiilor ce .eliberează 

avize/acorduri/autorizaţii/pemiise sau de alte entităţi care au atribuţiuni în legătură cu 
proiectul (MTIC, MEE, Instituţii Centrale şi/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, 
Verificatori Atestaţi, etc.);

prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentaţiei); 
mobilizarea slabă a personalului Prestatomlui;

- înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 
prelungirea duratei contracului; 
înlocuirea/introducerea subcontractanţilor;
aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului. de siguranţă

rutieră;
22.3 Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, in conformitate cu 
prevederile contractuale, numai in condiţiile in care acestea nu reprezintojnedilioâri 
substanţiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. V
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22.4 (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în confoimilate cu 

dispoziţiile legii;
(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul. ■ •

23. încetarea contractului
23.1 - Contractul de prestări servicii produce efecte până la data aprobării prin HCL a 
documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract şi eliberarea garanţiei de bună 

execuţie.
23.2 - Contractul de prestări servicii se reziliazâ de plin drept, fără punere în întârziere 
şi feă sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
23.3 - Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către 
autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu 
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modîf.carea 
clauzelor contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară 
interesului public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentm partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 
a contractului.
23.4 ~ Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una-dintre 
părţi dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara punere in 
intirziere si fara sesizarea instanţei de judecata şi de a pretinde plata integrală a 
prejudiciului cauzat precum şi eventuale daune-interese.

24. Cesiunea
24:1 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor 
prestate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
24.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 24.2.

25. Prelucrarea datelor cu caracter personal
25.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale..în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri detenninate, precise, explicite şi legitime, într-un mod

^Arc. ■■
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adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada, necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi 
cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului având ca 
obiect elaborarea documentaţiei telinico-economice, faza SF, pentru obiectivul de 
investiţii ^Centrală electrică fotovoltaică - Municipiul Zalău”, precum şi servicii de 
consultanţă pentru pregătirea şi depunerea cererii de finanţare;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse; • >
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni' accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distingerea; ,
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentin a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, 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 competente din 
Romani a.

27. Limba care guvernează contractul
21. \ - Limba care guvernează contractul este liniba română.

28. Comunicări
28.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se penate face de către reprezentanţii 
achizitorului, inclusiv direct de către concesionar/utilizator.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. ' . • :
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confiimării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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30. Dispoziţii finale
30.1. - Prezentul contract, împreună cu anexele .sale care fac parte integrantă'din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa păi-ţilor şi înlătură orice înţelegere verbala dintre 
acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.
30.2. - Prezentul contract a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, fiecare cu 
aceeaşi forţă probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru 
prestator.
29.3. - Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea deinlării 
contractului, sunt d-na. Rodica Ciurte - Şef Serviciu MSCUP şi d-na. Maria Brudaşca - 
inspector de specialitate, Seiviciul investiţii, achiziţii publice din.cadml Direcţiei 
tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Prestator,
GHEMIŞ D. ANA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ
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