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CONTRACT DE SERVICII  
NR......... DATA ...........  

 
 
 1. Părţile contractante 

În temeiul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind 
aprobarea proceduriii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri 
europene, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii 98/2016 privind 
achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii,  

 
Între 
 

.1. ......, cu sediul în mun. ....., str. ......, nr. ......, jud. ........, înregistrată în 

................., cod fiscal ............., având contul nr. .............., deschis la ............, 
tel./fax ............., reprezentată prin ............., ..............., în calitate de 
BENEFICIAR, pe de o parte, 
şi  
1.2. ............... cu sediu în mun. .............,  Str. ..............., nr. .........., tel. 
……….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........... sub nr. .........., cod 
fiscal ............, având contul nr. ………….., deschis la ……………, reprezentată prin 
dl. …………., ............., în calitate de OPERATOR ECONOMIC, 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. Beneficiar/Operator economic - părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul contract; 
c. Preţul contractului - preţul plătibil operatorului economic de către 

Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care operatorul economic se 
obligă, prin contract, să le furnizeze Beneficiarului; 

e. Servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate 
de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, 
punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin operatorului economic prin contract; 

f. Origine -locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt 
fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare 
majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate 
fi distinctă de naţionalitatea operatorului economic; 
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g. Destinaţie finală - locul unde operatorul economic are obligaţia de a furniza 
produsele; 

h. Termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 
– Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 

i. 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 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; 

j. 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. 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. – Operatorul economic se obligă să presteze ……………., în conformitate cu 
obligațiile asumate prin prezentul contract. 
         Serviciile constau în organizarea .................................. 
 
Condiţiile minime de calitate şi specificaţiile tehnice pentru realizarea serviciului 
propus a fi achiziţionat se prezintă după cum urmează: 

• ............... 
 
Serviciile sunt necesare pentru funcționarea întreprinderii înființate în cadrul 

proiectului ” START UP pentru Regiunea Sud-Est” cu ID 105554, Axă prioritară 3. 

Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de 

muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritate de 

investiții 8.iii.Activități independente, antreprenoriat și înființare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și 

mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

 4.2. – Beneficiarul se obligă să plătească operatorului economic preţul convenit 

pentru îndeplinirea contractului de …………. 

 4.3. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul 

serviciilor prestate, plătibil operatorului economic de către Beneficiar este de 
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....... lei, fără TVA, la acre se adaugă TVA în valoare de............ Plata se va 

realiza în.............. tranșe, respectiv după semnarea procesului verbal de 

recepție. 

5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării contractului de furnizare, 
respectiv de la .........  până la data de ............... 
  
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) solicitarea de ofertă  nr. ...........(dacă este cazul) 
b) oferta operatorului economic înregistrată la sediul Beneficiarului cu nr. 

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

 
7. Obligaţiile principale ale operatorului economic 
7.1 – Operatorul economic se obligă să presteze serviciile care fac obiectul 
prezentului contract în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu 
obligațiile asumate. 
7.2 – (1) Operatorul economic se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau 
performanţele prezentate în oferta sa, anexă la prezentul contract.  
(2) Operatorul economic se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau orice alte asemenea, 
fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în masură în 
care necesitatea acestora este prevăzută de contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil de contract. 
7.3 – Operatorul economic se obligă să presteze serviciile la termenele stabilite in 
prezentul contract.  
7.4 – Operatorul economic se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva 
oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
dezvoltarea platformei informatice, echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile 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 
cerintelor Beneficiarului. 

7.5 – Operatorul economic are obligatia sa anunțe, în cel mai scurt timp, Beneficiarul 
în caz de insolvență sau faliment. 
7.6 - Operatorul economic este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în 
conformitate cu clauzele contractuale. Totodată este răspunzător atât pentru 
siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate și de calificarea 
personalului folosit pe toată perioada contractului. 
 
8. Obligaţiile principale ale Beneficiarului 
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8.1 – Beneficiarul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 
preţul convenit în prezentul contract. 
8.2 – Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția operatorului economic orice 
informații și/sau facilități pe care acesta le-a cerut în oferta sa și pe care acesta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
8.3 – Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în perioada convenită. 
8.4 – Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor către operatorul economic 
în termen de 180  de zile de la data primirii facturii emise de către operatorul 
economic.  
8.5 – Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 180 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci operatorul economic are dreptul de a sista execuția 
serviciilor. Imediat după ce Beneficiarul îşi onorează obligaţiile, operatorul 
economic va relua execuția serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, operatorul economic nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca majorare de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1%/ zi de întârziere 
din plata neefectuată dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate. 
9.2 – 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. 
9.3 – Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată operatorului economic, 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 operatorul economic. În 
acest caz, operatorul economic are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.  
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 – Nu se solicită constituirea garantiei de bună executie. 
10.2 – Nu se solicită constituirea garanției pentru participare. 
 
11. Recepţie și verificări 
11.1 – Beneficiarul sau reprezentantul său, dacă este cazul, are dreptul de a inspecta 
şi/sau testa serviciile prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile 
din contract. 
11.2 – Verificările vor fi efectuate de către beneficiar la recepția fiecărei tranșe. 
 
  12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
12.1 – Operatorul economic are obligaţia de a presta serviciile, respectând 
termenul/termenele stabilit în prezentul contract.  
12.2 –În cazul în care suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare datorate 
în exclusivitate beneficiarului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea 
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perioadei de prestare a serviciilor și totalul cheltuielilor aferente (dacă este cazul) 
care se vor adăuga valorii contractului. 
12.3 – (1) Serviciile prestate în baza contractului, sau dacă este cazul, oricare fază 
a acestora prevăzută a fi terminată întro perioadă stabilită în graficul de prestare, 
trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la 
data începerii prestării serviciilor. 
           (2) În cazul în care: 
- orice motive de întârziere ce nu se datorează operatorului economic, 
- alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a interveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către operatorul economic, 
îndreptățesc operatorul economic de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui de comun acord 
perioada de prestare și vor semna un act adițional. 
12.4 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului operatorul economic nu respectă 
graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica beneficiarul în cel mai scurt 
timp. Modificarea datelor/perioadelor de prestare inserate în contract se face prin 
act adițional. 
12.5 - În afara cazului când beneficiarul este de acord cu prelungirea termenului de 
execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a 
solicita penalități operatorului economic. 
 
13. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
13.1 – Operatorul economic are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii în 
perioada menționată în contract. 
 13.2 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului operatorul economic nu respectă 
condițiile contractuale, atunci acesta are obligaţia de a notifica beneficiarul în timp 
util;  modificarea datei de prestare asumate se va face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
13.3 – În afara cazului în care Benenficiarul este de acord cu o prelungire a 
termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
Beneficiarului de a solicita penalităţi operatorului economic. 
 
14. Forţa majoră 
14.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
14.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
14.3 – 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. 
14.4 – 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. 
14.5 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
14.6 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de 
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drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
 
15. Subcontractanți 
15.1 – Operatorul economic are obligația, în cazul în care subcontractează părți din 
contract, de a incheia contracte cu subcontractanții desemnați în aceleași condiții 
în care el a semnat contractul cu beneficiarul. 
15.2 – (1) Operatorul economic este pe deplin răspunzător față de beneficiar de 
modul în care îndeplinește contractul. 
           (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de operatorul economic 
de modul în care îndeplinește partea sa de contract. 
15.3 – Operatorul economic poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta 
nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va 
determina schimbarea prețului contractului. 
 
16. Soluţionarea litigiilor 
16.1 – Beneficiarul şi operatorul economic 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. 
16.2 – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi 
operatorul economic nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
din România.  
 
17. Limba care guvernează contractul 
17.1 – Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
18. Comunicări 
18.1    (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. 
18.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
19. Legea aplicabilă contractului 
19.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi, ............., prezentul contract în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
 

BENEFICIAR, 
................... 

..........., 
............. 

 

OPERATOR ECONOMIC, 
........... 

 

.........., 

........... 
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