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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa competitivă a muncii din domeniul 
mentenanţei şi reparării autovehiculelor 
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 

 

 
 

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA 
de Servicii de transport rutier public 

Achizitie directa 
 

pentru proiectul:„ Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor", 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459 
 

 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, a demarat, în data de 03 
ianuarie 2012, proiectul cu titlul:„ Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor", Contract nr: 
POSDRU/109/2.1/G/81459, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării 
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa 
activă". Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.  
 
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).  
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, în calitate de solicitant în 
cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare şi diseminare în 
proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în calitate de solicitant, în cadrul proiectului, 
conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare 
POSDRU/109/2.1/G/81459 din data de 03.01.2012, lansează procedura Achizitie directa pentru 
Servicii de transport rutier public. 
 
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de Servicii de transport rutier public pentru proiectul cu 
titlul:„ Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa competitivă a muncii din domeniul 
mentenanţei şi reparării autovehiculelor", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459.  
 
Cod CPV: 60112000-2 – Servicii de transport rutier public 
Descriere: Achizitie Servicii de transport rutier public  – valoare estimata fara TVA : 20000 lei 
 
Data limita de depunere a  ofertelor: 29.04.2013 orele 10:00 
Data deschiderii ofertelor: 29.04.2013 orele 10:30 
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.  
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Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni‐vineri, între orele 08.00 ‐ 16.00 (ora 
locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.  
 
 
Ofertele vor fi trimise în atenţia:  
Dl. Ing. Radu BOGDAN  
E‐mail: ebogdan@uoradea.ro 
Tel: +40 259 408751;  
Fax: +40 259 408751 
Adresa: Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Registratura, cod poştal 410087, localitatea 
Oradea, judeţ Bihor, România  
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SC 44444444444. SRL 
AdresaHHHHHHHHHHHHH 
Nr.inreg Reg.ComertHHHHH 
CUI HHHHHHHHHHHHHH.. 
Tel/fax : 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către, 
         UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

 
 
 
 
 Subscrisa  SC 44444444444SRL cu sediul înHHHHHHHHHH.ca urmare a 

invitaţiei   transmisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Servicii de 

transport rutier public prin prezenta, vă transmitem oferta noastră cuprinzand: 
- HHHHHHHHHHH. 
- HHHHHHHHHHH.. 

 
 În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm 
de întreaga noastră consideraţie. 
 

 
 
 
 
Data completării  

 
 
 

                                                              Operator economic 
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Operator economic             Formular  nr.2 

                                               
............................................ 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în invitatia de participare, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru 
suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă 
după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa 
la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi 
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  
 
L.S. 
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Propunere tehnica – intocmita conform cerintelor minime din caietul de sarcini 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 3 

…………………………… 

(denumire) 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 
 
1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: ………………………… 

Fax: ………………………… 
E‐mail: ………………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării: …………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila
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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  

PROTECȚIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 
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       ORADEA 

       Investeşte în oameni! 
      Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
      Titlul proiectului: “Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării        
autovehiculelor” 
      Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81459 

 
 

 Titlu proiect: ”Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la 
piaŃa competitivă a muncii din domeniul mentenanŃei şi reparării 
autovehiculelor” 

POSDRU/109/2.1/G/81459 

Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu 

Universitatea Tehnica Cluj Napoca 

 

 

 

 
CAIET DE SARCINI 

Caracteristici “Pachet complet conţinând transportul şi cazarea “ 
participanţilor la două vizite interregionale” 

- efectuarea a 2 vizite cu un număr total de 60 de participanţi, 
- fiecare vizită va avea 30 de participanti (studenti), 
Rutele celor doua vizite vor fi : 
- vizita 1 - plecare dimineata in data 12.05.2013, din zona Universitatii din Oradea, cina, 

cazare, in zona Pitesti, in data 13.05.2013 mic dejun, vizita Platforma Dacia-Renault din Mioveni, fix 
orele 8.30, masa pranz si retur Oradea . 

- vizita 2 - plecare dimineata in data 19.05.2013, din zona Universitatii din Oradea, cina, 
cazare, in zona Pitesti, în data 20.05.2013 mic dejun,vizita Platforma Dacia-Renault din Mioveni  intre 
orele 8.30 - 10,30, deplasare la Centrul Tehnic Renault din Titu vizita pana in jur de ora 15.00, masa 
de prânz  si retur Oradea  

Transportul 
- autocar turistic clasificat 4 stele,   
- dotări: nr locuri minim 30 +2, statie amplificare cu microfon, climatizare individuala, incălzire, 

iluminat individual, geamuri termopan, toaletă funcţională, scaune rabatabile si extensibile individual, 
suporti pt picioare, cotiere, tetiere, spatiu pt bagaje de mana, perdele laterale, cale bagaje, 

 - poliţă de asigurare de accidente si deces a pasagerilor si a bagajelor conform prevederilor 
legale. 

- toate cheltuielile obligatorii si  taxele incluse,  inclusiv taxele de  parcare, taxe autostradă, 
etc., 

Cazare 
Hotelul va fi de minim 2 stele, (poate fi si pensiune echivalenta), în camere cu două paturi, 

sau trei paturi separate adulti ( nu se acceptă pat matrimonial, canapele extensibile sau camere 
single). Fiecare camera va fi dotata cu minim chiuveta, dus si toaleta individuala.  

- pe langă transport si cazare pachetul va trebui sa conţină cina la destinatie pentru toti 
participantii, a doua zi micul dejun si prânzul. Pentru cina si micul dejun sa fie asigurata servirea 
simultana a mesei la toate persoanele la locatia unde sunt cazati sau pe o raza de max 50 m de 
aceasta. Nu se accepta regimul fast-food la nici una dintre cele trei mese. La pranz si cina sa fie 
inclus in meniu si 0,5 l apa plata/persoana. 

- Obligatoriu să fie asigurata prezenta la ora 08.30 la poarta fabricii Renault din Mioveni, 
- Oferta va cuprinde obligatoriu: 

- lista dotarilor si imagini de prezentare a autocarului,  
- adresa si denumirea hotelului sau pensiunii unde este asigurata cazarea, 
- lista si imagini cu dotarile camerelor,  
- indicarea locatiei si meniul cinei, micului dejun si pranzului, inclusiv variantele 

alternative de meniu, 
 
  Manager proiect       Intocmit:  
s.l. dr.ing. George Dragomir     s.l. dr.ing. Chira Dan 



  

 

 

  

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ  
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  

PROTECȚIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 

 O I P O S D RU       UNIVERSITATEA DIN   
       ORADEA 

       Investeşte în oameni! 
      Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
      Titlul proiectului: “Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării        
autovehiculelor” 
      Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81459 

 
 

 Titlu proiect: ”Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la 
piaŃa competitivă a muncii din domeniul mentenanŃei şi reparării 
autovehiculelor” 

POSDRU/109/2.1/G/81459 

Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu 

Universitatea Tehnica Cluj Napoca 

 

 

 

 

Contract de servicii (model) 

nr._______data_______________ 

 

 

1. Părţile contractante 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

 

între 

 
Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr.1, localitatea Oradea, jud. Bihor, telefon / fax 

0259408432, cod fiscal 4287939, cont trezorerie RO92 TREZ 0765005X XX000142, reprezentată 
prin Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGAU  - RECTOR în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

 
 SC                                  SRL  adresă loc.                   , str.                           nr.           telefon/fax                                 
număr de înmatriculare             , cod fiscal                 , cont (trezorerie, bancă)                                         
deschis la Trezoreria                       , reprezentată prin                                         , funcţia                            
în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
 
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 face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
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considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) 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. 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile: Servicii de transport rutier public în perioada derularii 
contractului şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii: Servicii de transport rutier public din urmatorul tabel :                  
                  

Nr. 

crt. Denumire serviciu 

UM 
Cant. 

 

Pret unitar 

ron 

(fara TVA) 

Pret total ron 

(fara TVA) 

1 
 

buc 2   

        

 4.3. - Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, este de                     ron la care se adauga      ron 

TVA. (TOTAL DE PLATĂ                RON cu TVA inclus) 

 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de       luni, de la data semnarii de catre ambele parti până la 
data de 31.10.2013. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 ‐ Documentele contractului sunt : 

a) propunerea financiară; 
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b) propunere tehnica 

c) caietul de sarcini  

 
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în conformitate 
cu obligaţiile asumate. 
7.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.4 - 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.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 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. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
8.2 ‐ Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termen de 24 ore.    Termenul de plata de la 

emiterea facturii este de 30 zile. Plătile vor fi efectuate în perioada 24-31 a fiecărei luni în conformitate cu 

prevederile legale în  vigoare. 

8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la 
art. 8.2., prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a considera prezentul contract ca fiind reziliat de drept, 
fara a fi necesara punerea in intarziere a achizitorului, fara posibilitatea acordarii vreunui termen, fara 
interventia instantei si fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 
prev. la art. 8.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.05% din 
plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
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9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 – Nu este solicitata garantie de buna executie  
 

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 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. 
 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
12.2. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor, inspectiile din cadrul receptiei 
provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a serviciilor prestate . 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor strict la datele si orele prevazute in 
caietul de sarcini.  
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 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

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

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează si nu se actualizeaza in nici un fel. 
  
16. Subcontractanţi 
16.1 - 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. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
16.3 - (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. 
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16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 
 

17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 20. Comunicări 
20.1 - (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. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  
 
   

 PRESTATOR 

reprezentat prin : 

 

 

 

 

 

L.S. 

 

ACHIZITOR 

reprezentat prin : 

 

RECTOR 

Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGAU 

 

 

L.S. 

 

Director General Administrativ 

Prof.univ.dr.ing. Mircea GORDAN 

 

L.S. 

 

Director Economic 

Ec. Crina GHERLEA 

 

L.S. 

 

Oficiul Juridic 

Oana MIHAILA 

 

L.S. 

 

  


