
MODEL CONTRACT DE SERVICII 

Nr. din data de 
~~~- -~~~~ 

In temeiu l Legii 98/2016 privind achizi!iile publice si a Hotariirii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/Acordului-Cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si 
modificarile ulterioare, s-a lncheiat prezentul contract. 

1. Partile contractante 

Intre 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, 
HUNEDOARA cu sediul in Deva, B-dul Iuliu Maniu nr.18, Judetul Hunedoara, telefon 0254/233340, 
fax 0254/234384, cod fiscal 9819433 cont trezoreria Deva R028TREZ24A680600203030X; 
R08 I TREZ24A680502203030X, reprezentata prin Director General, d-na Geanina Marina lane, In 
calitate de achizitor, pe de o parte, 

~i 

...................... ............. .............. ., cu sediul ............. ... ...... .......... .. , Certificat de inregistrare fi scala 

.................... .. ... , avand contul IBAN ......................................... ., deschis la ............................. , 
reprezentat prin .... ..................................... .,In calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. Definitii 

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel : 
a. contract - prezentul contract ~ i toate anexele sale; 
b. achizitor ~i prestator - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c. pretul contractu lui - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului , pentru 

lndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligafii lor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati le a caror prestare face obiectul contractulu i; 
e. oferta - actul juridic prin care operatorul economic l~i manifesta vointa de a se angaja din punct de 

vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea 
tehnica; 

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul paftilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, lndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un 



eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din paqi; 

g. zile - zilele calendaristice, in afara cazului In care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. 
Termenul exprimat In zile lncepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se 
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut Joe un eveniment 
sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului . Daca ultima zi a 
unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legalii, o duminica sau o sambata, 
termenul se lncheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare. 

3. Interpretare 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context. 

3.2. - Termenul "zi'1 ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica In mod diferit. 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii medicale, m specialitatea 
............................. , In perioadele convenite ~i In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract, dupa cum urmeaza: 

- .. .................... ......... ... (serviciile solicitate/ofertate, conform fiecarui lot in parte) 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 

5. Pretul contractului 

5. l. - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 
........................ lei fara TVA/luna. Valoarea totala a contractului pentru perioada de 8 !uni este 
.................. lei fara TV A. 

6. Durata contractului 

6.1. - Contractul intra in vigoare la data de la data semnarii de catre ambele parti ~i se desfa~oara 
pana la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional. 

7. Documentele contractului 

7.1. - Documentele contractului sunt: 
a) oferta de servicii 
b) A viz anual privind exercitarea profesiei de medic din data de .. ... .......... pentru certificat de 

membru nr ..................... Valabilitate aviz: ..... ........................ . 
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8. Obligatiile principale ale prestatorului 

8.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii le la standardele $i sau performantele prezentate In 
ofe11a, anexa la contract. 

8.2. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
i) reclamatii $i actiuni i'n justitie, ce rezulta din lncalcarea obligatiilor contractuale de catre prestator. 
ii) prejudicii cauzate prin ne'indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract sau lndeplinirea 
necorespunzatoare a acestora, suportand pagubele cauzate achizitorul, ca urmare a oricaror actiuni sau 
omisiuni legate de realizarea contractului $i care Ii sunt imputabile. 

In cazul In care prestatorului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este 
obligat ca In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie achizitorului toate sumele 
primite $i utilizate ilegal. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creantelor 
rezultate in urma rezilierii. 

9. Obligatiile principale ale achizitorului 

9.1 . - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 60 de zile. 
9.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile In termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute, 

prestatorul are dreptu l de a sista prestarea serviciilor $i de a beneficia de reactualizarea sumei de plata 
la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. lmediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul 
va relua prestarea serviciilor In eel mai scu11 timp posibil. 

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

10.1. - In cazul In care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu I$i indepline$te la termen obligatiile 
asumate prin contract sau le indepiine$te necorespunzator, atunci Autoritatea contractanta are dreptul 
de a percepe dobanda legala penal izatoare previizuta la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind 
dobanda legala remuneratorie $i penalizatoare pentru obligati i bane~ti , precum ~i pentru reglementarea 
unor masuri financiar-fiscale In domeniul bancar, cu modificarile $i completarile ulterioare. Dobanda se 
aplica la valoarea serviciilor neexecutate pentru fiecare zi de lntarziere, dar nu mai mult de valoarea 
contractului. 

l 0.2. - in cazul In care achizitorul, din vina sa exclusiva nu onoreaza facturile In termenul convenit 
prin prezentul contract, atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata unei dobanzi in cuantum de 
0,0 I%, aplicata la valoarea platii neefectuate, stabilita in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 
72/2013 privind masurile pentru combaterea lntarzierii in executarea obligatii lor de plata a unor sume 
de bani rezultand din contracte incheiate intre profesioni$ti ~i intre ace~tia $i autoritati contractante, dar 
nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. 

I 0.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pa11i, in mod 
culpabil ~i repetat, da dreptul parti i lezate de a considera contractul de drept reziliat $i de a pretinde 
plata de daune-interese. Contractul de achizitie poate fi reziliat de plin drept, Iara a fi necesara 
interventia instantei de judecata, In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin 
care pa11ii In culpa i s-a adus la cuno$tintii ca nu $i-a lndeplinit obligatiile contractuale $i legale. 
Achizitorul va putea solicita, pentru motive imputabile prestatorului (nerespectarea conditiilor 

3 



contractuale, a dispozitiilor legale), incetarea contractului cu acordul partilor printr-o notificare 
adresata prestatoru I u i. 

10.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, 
adresata prestatorului, rara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta 
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

11. Alte responsabilitati ale prestatorului 

1 I .1. - ( 1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i In conformitate cu oferta sa de servicii. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea servici ilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele ~ i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta In contract sau se poate 
deduce In mod rezonabil din contract. 

I 1.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor si de siguranta tuturor 
operatiunilor ~ i metodelor de prestare utilizate, cat ~ i de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 

I I .3. - Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate in primele 10 zile lucratoare ale lunii, 
pentru tuna anterioara. Unde este cazul, facturarea va fi racuta distinct atat pentru centrele de copii cat 
si pentru centrele de adulfi. 

12. Alte responsabilitati a le achizitorului 

12.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice faci litati ~i/sau informatii pe care 
acesta le considera necesare lndeplinirii contractului. 

13. Receptie ~i verificari 

13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederil e din contract. 

13.2. - Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitoru l 
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identi tatea reprezentantilor sai lmputerniciti pentru 
acest scop. 

13.3 . - Factura va fi in mod ob ligatoriu insotita de catre raportul de activitate lunara. 

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

l 4.1. - (I) Prestatorul are obligatia de a lncepe prestarea serviciilor In timpul eel mai scurt posibil de 
la data de incepere a contractului , respectiv data semnarii lui de catre ambele parti. 

(2) In cazul In care prestatorul sufera intarzieri ~i/sau suporta costuri sup limentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului, pih1ile vor stabili de comun acord: 
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a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~ i 

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractu lu i. 
14.2. - (I) Serviciile prestate In baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 

prevazuta a fi terrninata lntr-o perioada stabilita trebuie finalizate In termenul convenit de parti, terrnen 
care se calculeaza de la data lnceperi i prestari i serviciilor. 

(2) In cazul In care: 
i) orice motive de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului 

de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 
sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare $i vor 
sernna un act aditional. 

14.3. - Daca pe parcursul lndeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioadele de prestare, 
acesta are obl igatia de a notifica acest lucru, In timp util, achizitorului. 

Modificarea datei/perioadelor de prestare asurnate In contract se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 

14.4. - In afara cazului In care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
orice lntarziere In lndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

15. Ajustarea pretului contractului 

15.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate In 
oferta de servici i, anexa la contract. 

15.2. - Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului, nu se ajusteaza. 

16. Amendamente 

16.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni rnodificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora ~ i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 

17. Cesiunea 

17.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asurnate pnn 
contract, rara sa obtina, In prealabil , acordul scris al achizitorului. 

18. Forfa majora 

18.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2. - Forta rnajora exonereaza pa11ile contractante de lndeplinirea obligatiilor asurnate prin 

prezentul contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza. 
18.3. - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
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18.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celei lalte parti, imediat 
~i In mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie In vederea limitarii 
consecintelor. 

18.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de I 5 zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa no ti fice celei lalte parti incetarea de pl in drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

19. Solufionarea litigiilor 

I 9.1. - Achizitoru l ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabi la, prin 
tratati ve di recte, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
lndepl inirea contractului. 

19.2 - Prevederi le prezentulu i vor fi interpretate, 'intelese ~i apl icate In conformitate cu legislatia in 
vigoare. In eventualitatea unu i litigiu intre achizitor ~i prestator, survenit in executarea acestuia, se va 
lncerca solutionarea acestuia pe cale amiabi la. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe 
cale amiabila lit igiul va fi solutionat de catre instantele judecatore~ti de contencios administrativ 
competente potrivit legii, cu respectarea proceduri i prealabile prevazute de lege. 

20. incetarea contractului 

20.1 - (l) Prezentul contract lnceteaza de drept: 
- prin aj ungerea la termen 

20.2 - (2) Contractul poate 'inceta ~i In urmatoarele cazuri: 
- prin acordul de vo inta al partilor; 
- prin rezilierea de catre o parte ca urmare a nelndepl inirii sau lndeplin irii In mod necorespunzator a 
obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre cealalta parte, cu notificare prealabila de 30 zile a 
partii in culpa. 

21. Limba care guverneaza contractul 

2 I. I - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

22. Comunicari 

22.1 - Orice comunicare lntre parti, referitoare la modificarea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa In scris. 
22.2 - Comunicarile intre pa11i se pot face prin telefon, fax sau e-mail. 

23. Clauza de confidentialitate 

23. l - In vederea respectarii dispoziti ilor Regulamentului UE nr. 679/2016, persoanele autorizate de 
catre partile contractante sa prelucreze datele ce caracter personal se angajeaza sa respecte 
confiden\ialitatea datelor de care iau cun o~tinta In timpul derulari i prezentului acord cadru ~i a 
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contractelor subsecvente, ~ i sa adopte masurile necesare privind securitatea datelor cu caracter 
personal. 

24. Legea aplicabila contractului 

24. l - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie prezentul contract In trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru 
prestator. 

Achizitor, 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

HUNEDOARA 

Director General 
Geanina Marina IANC 

Dir. Gen. Adj. Economic 
Georgeta Angela POPA 

Avizat, 
Birou Juridic si Contencios 

Responsabil derulare contract, 

Redactat, 
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Presta tor, 


