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ASOCIAȚIA  1/12 

OCOLUL SILVIC CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 27 

Brașov – România 500053 

Fax: +40 368 45 24 11 officeocol@carpathia.org www.carpathia.org 

MODEL  

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRESTĂRI SERVICII 
ÎMPĂDURIRI 

  nr. _____/____________data_______________ 

În temeiul prevederilor legale si in conformitate cu regulile impuse de finantatorul proiectului 

Life18BAT/RO/001082; 

În baza Raportului Procedurii nr. ___________/___________ prin care oferta declarată câștigătoare a 

contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de impaduriri cuprinse in Anexa nr. 1 la 

caietul de sarcini continand extrasul din devizele de lucrari silvice pentru anul 2022 din cadrul Asociației Ocolul 

Silvic Carpathia, depusă de către operatorul economic _________________________,  

s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de prestări servicii împăduriri, denumit în continuare 

contract,  

între: 

1. Părțile contractante 

ASOCIAȚIA OCOLUL SILVIC CARPATHIA, cu sediul în Braşov, Calea Feldioarei, nr. 27, cod fiscal RO 

30745288, IBAN RON: RO40RNCB0061129657480001, deschis la BCR Sucursala Zărnești, Str. Mitropolit I. 

Mețianu nr. 8, BCR, SWIFT: RNCBROBU, reprezentată prin președinte Zotta Mihai-Iancu, în calitate de 

achizitor, pe de o parte 

și  

SC______________________________, adresa _____________________________, tel: __________, fax: 

______________, Număr de Înmatriculare ___________________________, Cod Unic de Înregistrare 

Fiscală ______________, cont virament _________________________, deschis la Trezoreria 

___________________, reprezentată prin ____________________________, în calitate de furnizor, pe de 

altă parte 

 

CLAUZE GENERALE 

 

2. Obiectul contractului 

2.1. Prestarea de către Prestator în perioada convenită și cu obligațiile asumate prin contract, a prestării 

serviciilor de impaduriri cuprinse in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini continand extrasul din devizele de lucrari 

silvice pentru anul 2022 din cadrul Asociației Ocolul Silvic Carpathia. 
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3. Prețul contractului 

3.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 

____________________ lei, la care se adaugă TVA în valoare de _______________ lei.  

Valoarea totală a contractului este ______________ lei, cu TVA inclus. 

3.2. Prețul este ferm, fix, exprimat în lei și nu se ajustează pe toată perioada de derulare a contractului.  

3.3 Autoritatea Contractantă se obligă să plătească Prestatorului serviciile prestate, din bugetul său, prin OP, 

în contul Prestatorului, în maxim 10 zile de la emiterea facturilor de către Prestator. 

Inspecțiile și verificarea din cadrul recepției finale (calitative) se vor face la terminarea lucrărilor de împăduriri, 

respectiv                          în zonele unde se prestările de servicii și va consta în: 

a) recepția cantitativă presupune identificarea fizică a zonelor plantate, dacă sunt identice cu cele specificate 

în Anexa la contract; 

b) recepția calitativă presupune verificarea lucrării de împădurire, dacă corespunde din punct de vedere tehnic 

cerințelor indicate de documentația aferentă și se va face pe loc în momentul efectuării recepției, în zonele 

unde s-au executat lucrările de plantat, de către reprezentanții Autorității Contractante și ai Prestatorului, 

conform prevederilor din caietul de sarcini; 

c) recepția cantitativă și calitativă se va finaliza cu încheierea procesului verbal de recepție; 

Dacă vreunul din serviciile inspectate, respectiv suprafețele plantate sau calitatea tehnică a puieților plantați 

nu corespund specificațiilor, Autoritatea Contractantă are dreptul să îl respingă, iar Prestatorul are obligația, 

fără a modifica prețul contractului: 

a) de a reface zonele plantate necorespunzător, numai în cazul în care nu există soluție tehnică de reparație 

(de aducere la conformitate); sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor tehnice. 

4. Durata și termene de execuție a contractului 

4.1 4.1. Durata contractului este de 220 (două sute douăzeci) zile de la data semnării de către ambele părți. 

5. Documentele contractului 

5.1. Documentele care fac parte integrantă din contract sunt: 

a) Oferta Tehnică; 

b) Oferta Financiară; 

c) Caietul de Sarcini; 

d)  Lista asociaților, cu datele de identificare ale acestora și acord de asociere (dacă este cazul); 

e) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora și acordul de subcontractare (dacă este 

cazul); 
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f) Angajamentul ferm de susținere din partea unui/unor terț/terți (dacă este cazul); 

g) Alte documente, dacă este cazul. 

5.2. Serviciile prestate în baza prezentului contract vor respecta standardele, normativele și legislația în 

vigoare. 

 

6. Obligațiile prestatorului 

6.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de împăduriri prevăzute la art. 2 din prezentul contract, în 

condițiile specificate în Caietul de sarcini, parte integrantă din prezentul contract.  

6.2 Prestatorul este obligat ca după finalizarea prestării serviciilor de împăduriri, să întocmească documentele 

privind finalizarea prestării acestora (proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, și altele dacă este 

cazul). 

6.3.Prestatorul va răspunde la clarificări pe toată perioada garantiei serviciilor prestate.  

6.4. Prestatorul își asumă integral răspunderea pentru respectarea legislației privind sănătatea și securitatea 

muncii pentru personalul său, conform Legii nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, cu 

completările și modificările ulterioare, și HG nr. 300/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind 

cerințele minime de securitatea și sănătate în muncă. 

 

7. Obligațiile achizitorului 

7.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

7.2. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror informații furnizate 

prestatorului pentru îndeplinirea obligațiilor sale prevăzute în prezentul contract. 

7.3. Achizitorul se obligă să plătească către prestator prețul pentru serviciile prestate, astfel cum acesta este 

precizat la art. 3 din prezentul contract. Plata se va face pe baza facturii emisă de executant, în baza proceselor 

verbale de recepție semnate de achizitor. 

7.4. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit. Plata contravalorii prestării 

serviciilor se vor efectua în conformitate cu factura emisă de către prestator, însoțită de rapoarte de activitate 

privind serviciile prestate și recepționate de către achizitor, în conformitate cu prevederile art. 8 „Recepție și 

modalități de plată” din prezentul contract. 

7.5. Achitarea facturilor se va efectua de către achizitor, prin virament, în contul prestatorului, prevăzut la art. 

1 din prezentul contract, în baza facturii emise de către prestator dupa semnarea receptiilor de catre achizitor. 

7.6. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a 

solicitat, dacă sunt necesare îndeplinirii prezentului contract. 
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8. Recepție și modalități de plată 

8.1. Procesul verbal de recepție a serviciilor prestate va fi predat achizitorului conform termenului asumat prin 

contract.  

8.2 Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale (calitative) se vor face la recepția finală a serviciilor, respectiv 

în zonele plantate și va consta în: 

a) recepția cantitativă presupune identificarea fizică puieților plantați și verificarea numărului de puieți plantați, 

dacă sunt identice cu cele specificate în Anexa la contract; 

b) recepția calitativă presupune verificarea tehnică a plantației indicate de documentația aferentă și se va face 

pe loc în momentul efectuării recepției, în zonele unde s-a plantat, de către reprezentanții Autorității 

Contractante și ai Prestatorului, conform prevederilor din caietul de sarcini; 

c) recepția cantitativă și calitativă se va finaliza cu încheierea procesului verbal de recepție; 

Dacă vreunul din serviciile inspectate nu corespunde specificațiilor, Autoritatea Contractantă are dreptul să îl 

respingă, iar Prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: 

a) de a reface serviciile prestate, numai în cazul în care nu există soluție tehnică de reparație (de aducere la 

conformitate); sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor lor tehnice. 

8.3. Factura, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, va fi comunicată sau depusă la sediul Asociației 

Ocolul Silvic Carpathia, după semnarea procesului verbal de recepţie şi va fi achitată de către autoritatea 

contractantă, prin ordin de plată, în contul prestatorului. 

8.4. Plata se va realiza numai pentru serviciile prestate pe baza procesului-verbal de recepţie semnat fără 

obiecţiuni de către achizitor. Factura se comunică/depune după semnarea procesului verbal de recepţie a 

documentaţiilor. 

 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Toată documentația ce face obiectul prezentului contract, rămâne proprietatea achizitorului. 

9.2. Prestatorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate, etc.), legate de prestarea serviciilor de împăduriri care fac obiectul prezentului 

contract; 

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
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10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate 

prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,2 % din prețul serviciilor neprestate la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

10.2 În cazul în care achizitorul constată neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către prestator în 

condițiile art. 8, achizitorul are dreptul sa solicite penalitățile prevăzute la art. 10.1, penalități ce se vor achita 

în termenul stabilit de comun acord. 

10.3 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit în contract, atunci acesta are obligația 

de a plăti ca penalitate, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2% din suma datorată, pentru fiecare 

zi de întârziere, până la data efectivă a plății 

10.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, oricând, printr-o notificare scrisă 

adresată furnizorului, fără nicio compensație, de la data declarării insolvenței prestatorului, în condițiile Legii 

nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și cu respectarea condiției ca 

această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În 

acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

executată până la data denunțării unilaterale a contractului sau faliment. 

10.5. Nu se calculează penalități în situația în care prestatorul notifică achizitorul, cu cel puțin 5 (cinci) zile 

lucrătoare anterior termenelor stipulate în contract, motivele care duc la imposibilitatea respectării termenelor 

pentru îndeplinirea sarcinilor, iar achizitorul acceptă modificarea acestor termene. 

10.6. Nu se calculează penalități în situația în care achizitorul notifică prestatorul, cu cel puțin 5 (cinci) zile 

lucrătoare anterior termenului de plată din prezentul contract, motivele care duc la imposibilitatea respectării 

acestora, iar prestatorul acceptă modificarea termenului de plată. 

10.7. Penalitățile datorate conform clauzelor 10.1. și 10.3. curg de drept de la data scadenței obligațiilor 

asumate conform prezentului contract. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

11. Garanția de bună execuție a contractului 

11.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cuantum de 5% din prețul fără TVA al 

contractului, respectiv __________________ lei, fără TVA. 

11.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data semnării 

contractului prin virament bancar, într-un cont de garanție bancară deschis de către operatorul economic sau 

prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. 

Instrumentul de garantare devine anexă, parte integrantă din prezentul contract.  

11.3. Neconstituirea garanției de bună execuție în conformitate cu prevederile art. 11.2 din prezentul contract, 

atrage rezilierea contractului de drept, fără somație, punere în întârziere sau chemare în judecată, achizitorul 

neavând nici o obligație, de niciun fel față de prestator.  
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11.4 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data semnării 

proceselor verbale de recepție a lucrărilor de împăduriri. 

11.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, 

dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, 

achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost 

respectate.  

11.6. Garanția de bună execuție se prelungește obligatoriu în caz de extindere a perioadei de valabilitate a 

contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea valabilității garanției de bună execuție în termen de 10 zile de 

la solicitarea achizitorului, dar nu mai târziu de preziua expirării valabilității inițiale, dă dreptul achizitorului la 

executarea garanției de bună execuție, fără alte formalități. 

11.7 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale din partea 

prestatorului, constatate la data ajungerii la termen a contractului, achizitorul are dreptul să rețină garanția 

de bună execuție constituită, în condițiile prevăzute de lege. 

 

12. Începere, suspendare, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de 

comun de acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, prin încheierea unui act adițional.  

12.2. Prestarea serviciilor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se 

calculează de la data semnării prezentului contract. 

12.3 Cu excepția prevederilor articolului 15. Forța Majoră, din cadrul prezentului contract, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului din culpa exclusivă a prestatorului, dă dreptul achizitorului de a solicita penalități 

prestatorului, potrivit prevederilor contractului. 

12.4. În cazul în care procedura de acordare sau executare a contractului de prestării servicii este viciată de 

erori substanțiale, nereguli sau fraudă, autoritatea contractantă va suspenda executarea contractului. 

12.5. În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile prestatorului autoritatea 

contractantă poate, suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea 

sumelor deja plătite proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. În vederea recuperării sumelor 

plătite necuvenit, autoritatea contractantă se va îndrepta împotriva prestatorului în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile în momentul descoperirii faptei. 

12.6 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestări servicii, în cel 

mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului public, cu condiția notificării Prestatorului, cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării. 

12.7. Prestatorul are posibilitatea să solicite suspendarea care operează numai după încheierea unui act 

adițional semnat de părțile contractante și numai pentru motive temeinic justificate. 
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13. Asociere și subcontractare (dacă este cazul) 

13.1. În cazul în care prestatorul reprezintă o asociere, asociații răspund în solidar cu privire la îndeplinirea 

obligațiilor contractuale. 

13.2. În cazul subcontractării, prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, 

în aceleași condiții în care acesta a încheiat contractul cu achizitorul. 

13.3. Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanții desemnați. 

13.4. Lista subcontractanților cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia 

se constituie în anexe, ca parte integrantă la prezentul contract. 

13.5. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care 

subcontractantul/subcontractanții îndeplinește/îndeplinesc prezentul contract. 

13.6. Subcontractantul/subcontractanții este/sunt pe deplin răspunzător/răspunzători față de furnizor pentru 

modul în care își îndeplinește/îndeplinesc partea corespunzătoare din contract. 

13.7. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților săi pentru neîndeplinirea sau 

îndeplinirea defectuoasă de către aceștia a părții/părților din prezentul contract care le incumbă. 

13.8. Prestatorul poate schimba subcontractantul/subcontractanții numai dacă acesta/aceștia nu și-a/și-au 

îndeplinit partea corespunzătoare din prezentul contract. Schimbarea subcontractantului/subcontractanților va 

fi notificată achizitorului și nu va determina schimbarea prețului prezentului contract. 

14. Cesiunea 

14.1 Drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul contract, inclusiv drepturile la plată, pot fi cesionate de 

către prestator numai cu acceptul prealabil scris din partea achizitorului. 

14.2. Prestatorul se obligă să notifice achizitorul cu privire la cesiunea drepturilor și/sau obligațiilor 

contractuale, inclusiv a drepturilor la plată, în termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului 

care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor prestatorului din prezentul contract. Notificarea va 

cuprinde toate informațiile și datele necesare achizitorului pentru exprimarea acordului/dezacordului cu privire 

la cesiunea drepturilor și obligațiilor contractuale, inclusiv a drepturilor la plată. 

14.3. Achizitorul își exprimă acordul/dezacordul cu privire la cesiunea drepturilor și obligațiilor contractuale, 

inclusiv a drepturilor la plată, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării notificării prestatorului. 

14.4. Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către prestator fără acordul prealabil scris al achizitorului, 

nu constituie titlu executoriu împotriva achizitorului. 

14.5. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă contractul sau parte 

din acesta unui terț și a fost obținut acordul prealabil scris al celeilalte Părți. Cu excepția cazurilor expres 

prevăzute în aceste Condiții Generale, furnizorul nu va cesiona niciuna dintre obligațiile sale contractuale. 

14.6. Prin excepție de la prevederile art. 14.1: 

(a) Prestatorul este înlocuit de un nou prestator atunci când drepturile și obligațiile prestatorului sunt preluate, 

ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv 

prin fuziune sau divizare, de către noul prestator care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite 
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inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului și să nu 

se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achizițiilor 

publice. 

14.7. Aprobarea unei cesiuni de către achizitor nu-l va elibera pe prestator de obligațiile care îi revin pentru 

partea de contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reține Garanția de Bună 

Execuție a prestatorului. 

14.8. În cazul în care prestatorul a cesionat, integral sau parțial, prezentul contract fără respectarea 

prevederilor prezentei clauze, achizitorul poate aplica sancțiunea pentru încălcarea obligațiilor contractuale. 

14.9. Prestatorul se obligă să cesioneze achizitorului drepturile sale cu titlu de garanție care permit achizitorului 

să urmărească orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților 

susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentele ferme, parte integrantă din 

prezentul contract. 

 

15. Forța majoră 

15.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

15.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acționează. 

15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

15.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 

complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 

15.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

16. Amendamente 

16.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adițional cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice. 

16.2. - Orice modificare a prezentului contract va fi consemnată de ambele părţi prin act adiţional. 

 

17. Caracterul public al contractului 

17.1. Dosarul achiziției publice are caracter de document public. 

17.2. Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt calificate, prin acordul 

părților, ca informații cu caracter confidențial sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
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17.3. În cazul în care s-a stipulat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a 

face cunoscută respectiva clauză fără acordul scris al celeilalte părți, cu excepția cazului în care:  

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 

18. Soluționarea litigiilor 

18.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între părți în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

prezentului contract. 

18.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil divergența/divergențele contractuale, fiecare parte poate solicita ca 

divergența/divergențele contractuale să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

 

19. Încetarea contractului 

19.1. Prezentul contract încetează de drept: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) datorită intervenirii unui caz de forță majoră, faliment, insolvență 

19.2. Contractul se poate denunța unilateral la solicitarea de către o parte a prezentului contract ca urmare a 

neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător/defectuos a obligațiilor asumate prin prezentul contract 

de către cealaltă parte. 

19.3 În cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil și 

repetat, încetarea contractului de către achizitor se poate produce cu notificarea prealabilă sau punerea în 

întârziere a prestatorului. În acest caz și fără a fi afectat dreptul achizitorului de a solicita daune-interese, 

achizitorul are dreptul de a desfășura orice activități pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului, pe riscul și cheltuiala prestatorului. 

19.4. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu 

dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada sa 

de valabilitate în una din următoarele situații: 

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea 

sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care 

rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene. 
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DISPOZIȚII FINALE 

20. Definiții  

20.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului 

economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșite cu intenție sau din 

culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest 

operator; 

b) contract de prestări servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele 

decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de furnizare produse potrivit art. 3, din Legea 

98/2016; 

c) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

d) CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 

2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind 

achizițiile publice (CPV); 

e) document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document 

suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili 

elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

f) documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații 

necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe 

sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv 

specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a 

documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

g) DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard 

stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire 

la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

h) etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau 

proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

i) prestator - persoana sau intreprindere care presteaza o munca, o activitate, un serviciu. 

j) garanția de bună execuție a contractului - se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție 

publică/contractului subsecvent; 

k) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 

l) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere 

juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum 

și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 
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m) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori 

asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări şi/sau a unei construcții, 

furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai 

multe dintre aceste entități; 

n) persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale 

autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul 

autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de 

atribuire; 

o) Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de 

utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice 

a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunțurilor la nivel național; 

p) specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu 

sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității 

contractante; 

r) standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard 

național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu 

este obligatorie; 

s) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care 

execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități 

care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea 

și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, 

inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace electronice; 

t)  forță majoră- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, (Cod Civil, art. 1351), care 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau 

orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunțiativă 

u) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

 

21. Interpretare 

21.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și 

viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

21.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

21.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
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22. Limba care guvernează contractul 

22.1. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 

23.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii 

respectivei comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

24.2. Prezentul contract constituie titlu executoriu. 

Prezentul contract s-a încheiat azi                         în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu 

valoare juridică egală.  

 

ACHIZITOR,         PRESTATOR,  

ASOCIAȚIA OCOLUL SILVIC CARPATHIA 

PREȘEDINTE 

Zotta Mihai-Iancu 

 

 

Vizat juridic, 

Ioana Săvulescu 


