Contract de servicii
de audit al Proiectului Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie 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 prestări servicii,
între
Consiliul Judetean Arges cu sediul in Piata Vasile Milea, nr. 1, tel: 0248.210.056 fax:
0248.220.137, codul fiscal 4229512, avand contul nr. ......................................... deschis la
Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentata prin Grigore Florin Tecău avand functia de
Presedinte al Consiliului Judetean Arges, in calitate de achizitor, pe de o parte
şi
……..............................................…………. (denumirea operatorului economic) având sediul
social în ..................................... telefon/fax ............................ număr de înmatriculare în
Registrul
Comerţului..................................................
cod
unic
de
înregistrare.........................având
cont curent deschis la……............................,cod
IBAN………………………………..reprezentată
legal
prin
domnul/doamna
......................................................................(numele şi prenumele conducătorului), având funcţia
de ............................................... 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 obiectulcontractului;
e. forţa majoră- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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;
f. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile;
g. act adiţional-document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii;
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h. conflict de interese- înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în
orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general
al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea
aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi
controlul prestatorului;
i. garanţia de bună execuţie- suma de bani care se constituie de către contractant în scopul
asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a
contractului;
j. despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este
acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire
plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări servicii de către
cealaltă parte;
k. penalitate contractuală-despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a
obligaţiilor din contract;
l. Contractul principal – Contractul de finantare nr. 132914/22.06.2011 încheiat între
Ministerul Mediului şi Pădurilor – prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de
Autoritate de Management, şi Consiliul Judetean Arges, în calitate de Beneficiar.

3. Interpretare
3.1

3.2
3.3

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca
incluzând şi genul feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE
4. Obiectul contractului
4.1

Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente auditului financiar al Proiectului :
“Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges”, cod proiect
CCI2007RO161PR004, cod SMIS 34632, din cadrul Contractului de finanţare
nr.132914/22.06.2011 (Contractul principal), finanţat prin intermediul Programului
Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, axa prioritara 2, “Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, domeniul
major de intervenţie: „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si
extinderea infrastructurii de management al deseurilor”, încheiat între Ministerul Mediului
şi Pădurilor – prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de
Management şi Consiliul Judetean Arges, în calitate de Beneficiar, în perioada/perioadele
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4.2

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. În acest sens,
Prestatorul sprijina Achizitorul în îndeplinirea obligațiilor asumate referitoare la auditul
proiectului prevazute în Contractul principal.
Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile
receptionate.
5. Preţul contractului

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform
anexei nr.1, este de ...................... lei, la care se adaugă cota legala de T.V.A de la data facturării.
6. Durata contractului
6.1

Prezentul contract intra în vigoare la data semnării de către ambele parți și este valabil 9
luni de la data semnării contractului.

6.2

Contractul va putea fi prelungit prin act aditional, fără majorarea prețului angajamentului.
7. Executarea contractului

Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere de către achizitor.
8. Documentele contractului
8.1

Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite de prezentul contract de servicii,
care include, in ordinea enumerarii, urmatoarele anexe – parte integranta a contractului:
Anexa nr.1 - termenii de referinta (caietul de sarcini);
Anexa nr.2 - oferta financiară;
Anexa nr.3 - oferta tehnică;
Anexa nr.4 - lista subcontractanţilor ( dacă este cazul ),
Anexa nr.5 - lista expertilor principali si CV-urile acestora;
Anexa nr.6 - contractele de asociere/acordul de asociere (daca este cazul);
Anexa nr.7-instrumentul de garantare pentru constituirea garanției de bună execuție;
Anexa nr.8- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ ( dacă este cazul ).

La momentul semnării contractului de servicii, toate documentele contractului vor fi numerotate
şi semnate de părţi, pe fiecare pagină.
8.2. În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi
aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor menţionate mai sus.

9. Obligaţiile prestatorului
9.1

Prestatorul se obligă sa presteze serviciile si să elaboreze rapoartele de constatare factuala
pentru Proiect, conform specificaţiilor din Caietul de sarcini si Oferta Prestatorului. In orice
caz de contradictie, Caietul de Sarcini va prevala.
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9.2

Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa tehnică.
Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, 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 prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
prevederile prezentului contract si implicit a anexelor corespunzatoare. Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.4 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau
divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului.
Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării
prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.
9.5 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără
aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în
conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.
9.6 Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii conform standardelor prevazute de legislatia in vigoare, convenţiile cu
privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi
obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi
abolirea muncii minorilor.
9.7 Prestatorul va prezenta rapoartele de constatare factuala conform cerintelor si termenelor
din Termenii de referinţa (caietul de sarcini).
9.8 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in
Romania şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea
sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea
aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror
pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către
Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa,
subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
9.9 Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii.
Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul contractului va avea
autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea.
9.10 Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului va fi
considerată o încălcare a prezentului contract de prestări servicii.
10. Codul de conduită
10.1 Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu
discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate
fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi
care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja
raspunderea achizitorului în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va
prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

4

10.2 Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor
politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile
omului.
10.3 Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să
ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în
scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt
privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt
contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea Contractului de Servicii
conform prevederilor prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior
dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii.
10.4 Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul,cât şi personalul său
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu
sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.
10.5 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile
Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
10.6 Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după
încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine
acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat
de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată
oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre
care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările
primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce
le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în
scopul executării Contractului de Servicii.
10.7 Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de
probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale
neuzuale.

11. Conflictul de interese
11.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele
de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor
politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături
ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de
Servicii trebuie notificat în scris Autorităţii Contractante, imediat dupa data la care se putea
constata aparitia acestuia.
11.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi
poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul
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său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află
într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile de
la constatarea acestei nereguli şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice
membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din
teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
11.3 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu.
În cazul în care Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea
dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei
de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a
Contractul de Servicii, în condiţiile prevăzute la art.31 din prezentul contract.

12. Despăgubiri
12.1 Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii
acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi
pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractantilor
săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea
Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a
prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte
forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.
12.2 Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură,
aferente, rezultate dintr-o astfel de incalcare.
13. Sanatatea şi securitatea muncii
13.1 Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în
legislaţia în vigoare cu privire la sanatatea si protectia muncii.
13.2 Achizitorul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale
Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii
din teritoriu.
14. Asigurare de răspundere profesională
14.1 În termen de15 zile de la semnarea prezentului contract de servicii, Prestatorul va încheia şi
va menţine în vigoare pe intreaga perioada contractuala o poliţă de asigurare pentru
activitatea auditorilor financiari, cu despăgubire integrală,pentru o sumă asigurată care nu
va avea o limită mai mică decât 20% din valoarea contractului.
14.2 Prestatorul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de
asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către Achizitor.In mod obligatoriu polita
se va prezenta in termen de 16 zile de la semnarea contractului.
14.3 Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei si da
dreptul la rezilierea imediata a contractului de catre Achizitor.

15. Drepturi de proprietate intelectuală
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15.1 Orice rapoarte şi date precum documente financiar - contabile, situaţii şi rapoarte,
diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi
înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către
Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de
Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului, numai dupa efectuarea platilor
corespunzatoare catre prestator. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va
remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale
acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul
de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului.
15.2 Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciilecare fac obiectul prezentului
contract şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi
şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al
acestuia.
15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi
proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera
aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia
situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
16. Personalul şi echipamentul
16.1 Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care
intenţionează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii.
16.2 Prestatorul va asigura personalul aprobat de achizitor, precum si personalul suport care sa
asigure buna indeplinire a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
16.3 Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu
personalului salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în
mod eficient a sarcinilor acestuia.
17. Înlocuirea personalului
17.1 Prestatorulnu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al
Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele
situaţii:
a)

în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al
personalului;

b)

dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv justificat
care nu este sub controlul Prestatorului (ex. demisia, alte situaţii similare etc.).

c)

în oricare alte situații decât cele prezentate la pct. a) și b) se vor aplica penalități în valoare
de 5% din valoarea contractului pentru înlocuirea unui membru al echipei de auditori.

17.2 Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate,
Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este
ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii.
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17.3 În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină
cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare ca si cele minime stabilite in documentatia de
atribuire pentru pozitia respectiva.
17.4 Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.
18. Obligaţiile Achizitorului
18.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termenul prevazut la art. 26.
18.2 Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite (conform art.26.3), Prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua prestarea
serviciilor, manifestând diligentțăde reintrareîn calendarul planificat al proiectului.
18.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a
cerut în oferta tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
19. Asigurarea informaţiilor
19.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine, pe bază de proces verbal
de predare – primire, orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi
relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la
sfârşitul perioadei de verificare, pe bază de proces verbal de predare - primire.
19.2 Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor
pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.
19.3 Achizitorul va asigura angajaţilor, agenţilor şi reprezentanţilor săi toate instrucţiunile
necesare sau potrivite pentru facilitarea realizării prompte şi efective a serviciilor.
20. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
20.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1 % din valoarea prestațiilor neonorate, pentru fiecare zi de întârziere
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. In cazul in care obligația nerespectată nu este
determinată distinct în contract ca atare, se consideră valoare de referință pentru calculul
penalităților valoarea părții de servicii prețuite distinct în contract și cu care este în legatura
cea mai apropiată obligația respectivă neîndeplinită.
20.2 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu 0,1 %din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
20.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva
acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2014privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
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completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data
denunţării unilaterale a contractului.
20.4 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor contractuale,
Prestatorul va fi obligat să platească daune interese pentru prejudiciul cauzat celeilalte
părți, care vor fi cel puțin egale cu contravaloarea serviciilor neefectuate corespunzător.

Clauze specifice
21. Garanţia de bună execuţie a contractului
21.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractuluiși să o prezinteîn
termen de 15 de zile de la data semnării contractului, în cuantum de 10 % din valoarea fara
TVA a contractului (respectiv 5% in cazul incadrarii in prevederile legii privind sprijinul
IMM), valabilă pe toată perioada de derulare a contractului, (se va completa la semnare cu
una dintre opțiunile următoare): sub forma unui instrument de garantare emis în condiţiile
legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
21.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
21.3 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile de la data
îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei. Restituirea Garanției de bună execuție este condiționată de aprobarea de
către Beneficiar a Raportului final de contract și emiterea Declaratiei finale a
Beneficiarului privind derularea contractului de audit.
21.4 Neprezentarea garanției de bună execuție în termenul contractual constituie motiv de
reziliere a contractului.
22. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
22.1 Prestatorul are obligaţia de a începe serviciile în maxim 5 zile de la primirea ordinului de
începere de la Achizitor. Ordinul administrativ de începere a prestării serviciilor se emite
de către achizitor în termen de 15 zile de la prezentarea garanţiei de bună execuţie conform
cerințelor contractului.
22.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită conform termenilor de referință, trebuie
finalizate în termenul asumat de părţi.
22.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă termenele din prezentul
contract cu anexele corespunzatoare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp
util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate conform contractului
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se face numai cu acordul expres al părţilor, prin act adiţional cu respectarea prevederilor
legale în vigoare la data încheierii acestuia.
22.4 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi
Prestatorului.
23. Întârzierea în executare
23.1 Dacă Prestatorul nu execută Serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada
specificată, Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude
alte căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi contractuale de 0,1 % din valoarea
prestațiilor neonorate pentru fiecare zi de întârziere.În cazul în care obligația nerespectată
nu este determinată distinct în contract ca atare, se consideră valoare de referință pentru
calculul penalităților valoarea părții de servicii prețuite distinct în contract și cu care este în
legatura cea mai apropiată obligația respectivă neîndeplinită.
23.2 Deasemenea prestatorul poate plati si Daune Contractuale, stabilite conform art.20.4.
24. Modificarea Contractului de Servicii
24.1 Modificările Contractului de Servicii se vor face prin Act adiţional, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.
24.2 Oricare dintre parțile contractante este obligată să răspundă solicitării de încheiere a unui
act adițional în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării.
24.3 Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu
ia forma unui act adiţional sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi
considerată nulă şi neavenită.
25. Recepţie şi verificări
25.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din Termenii de referinţă(Caietul de Sarcini) şi dinOferta
Tehnică.
25.2 Auditorul va elabora rapoarte privind constatarile factuale (RCF).
Fiecare raport va fi furnizat astfel: doua exemplare pe suport de hartie si un exemplar pe suport
electronic (CD/DVD). Toate rapoartele vor fi datate, semnate si stampilate de catre experti.
Pentru scopul verificarilor, anul se va considera anul calendaristic.
RCF trebuie sa descrie scopul, procedurile agreate si constatarile factuale ale acestui angajament
in detalii suficiente, astfel incat sa permita Beneficiarului si AM POS Mediu sa inteleaga natura
si complexitatea procedurilor realizate de catre Auditor, cat si constatarile factuale raportate de
acesta.
Utilizarea formatului de raportare atasat TR (Termeni de Referinta) in Anexa 3 la TR este
obligatorie.
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Rapoartele intocmite de catre Auditor trebuie depuse la Consiliul Judetean Arges – Unitatea de
Implementare a Proiectului dupa cum urmeaza:

Raport

Termen de predare

RCF 2011-2012

1 luna de la data de incepere a contractului

RCF 2013

2 luni de la data de incepere a contractului

RCF 2014

3 luni de la data de incepere a contractului

RCF 2015 (acoperind toate cererile de 4 luni de la data de incepere a contractului
rambursare depuse in perioada 01 ianuarie – 31
octombrie 2015)
RCF final (acoperind toate cererile de 60 zile calendaristice de la data transmiterii de
rambursare care nu au facut obiectul unor RCF catre Beneficiar a ultimei cereri de rambursare
anterioare, inclusiv ultima cerere de rambusare la OI /AM
intocmita de Beneficiar)
Raportul final de contract

Pana la data de 31 mai 2016

In functie de modificarile posibile in derularea Programului Operational Sectorial Mediu 20072013, precum si in cazul solicitarii de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar
sau alte organisme de control/audit a altor rapoarte intermediare, acestea vor fi realizate de catre
Auditor in cadrul valorii contractului, fara alte costuri suplimentare.
RCF final va fi emis in termen de 60 zile calendaristice de la data transmiterii de catre Beneficiar
a ultimei cereri de rambursare la OI /AM si va cuprinde toate cererile de rambursate neverificate
de Auditor pana la acea data, inclusiv ultima cerere de rambursare.
In vederea respectarii cerintelor de independenta a opiniei auditorului, RCF-urile intermediare si
RCF final nu vor fi supus eunei proceduri de aprobare din partea autoritatii contractante, dar
autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in termen de 5 de zile lucratoare de la inregistrarea
unui RCF sa faca observatii pe marginea acestuia, urmand ca, in termen de 5 zile lucratoare,
auditorul sa ia sau nu in considerare acest punct de vedere si sa modifice sau nu RCF, fara niciun
fel de impunere contractuala din partea autoritatii contractante.
Receptia RCF-urilor intermediare cat si a RCF-ului final se face o data cu semnarea Procesului
Verbal de Receptie a serviciilor atat de catre Autoritatea Contractanta cat si de Auditor. Procesul
Verbal se va semna in perioada de 5 zile dupa predarea Raportului (in situatia in care Autoritatea
Contractanta nu are observatii) sau in maxim 10 zile de la predarea initiala a Raportului (in situatia in
care Autoritatea Contractanta are observatii).
Raportul final de contract face obiectul obtinerii aprobarii din partea autoritatii contractante.
Raportul final de contract va fi de natura explicarii modului de indeplinire a cerintelor contractuale
pe durata intregului contract. Structura acestui raport va fi avizata de autoritatea contractanta
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inainte de pregatirea Raportului. Dupa predare, acest raport este analizat de catre autoritatea
contractanta care, in termen de 5 de zile lucratoare de la data inregistrarii primirii acestuia, emite
un punct de vedere prin care, fie raportul estea probat, fie se solicita modificari. Termenul pentru
efectuarea modificarilor urmeazasa fie stabilit de catre autoritatea contractanta, pe baza unei
aprecieri privind durata rezonabila a efectuarii acestora, dar aceasta nu va depasi durata de 15 de
zile lucratoare de la data inregistrarii de primire a raportului final de contract in forma sa initiala.
Aprobarea Raportului final de contract reprezinta o conditie necesara pentru eliberarea garantiei de
buna executie.
Receptia finala a serviciilor va fi realizata prin semnarea Procesului verbal de receptive finala a
serviciilor si a Declaratiei finale a Beneficiarului privind derularea contractului. Declaratia finala a
Beneficiarului privind derularea contractului este conditie necesara pentru eliberarea garantiei de
buna executie.
In cazul oricarei intarzieri fata de termenele de predare a RCF, Beneficiarul va putea solicita
penalitati conform Anexa 5 a Caietului de Sarcini.
26. Plăţi şi penalităţi de întârziere
26.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plăţile in baza facturilor emise de către Prestator,
ulterior aprobării Aplicațiilor de plată, astfel:
i.

ii.

iii.

Tranșele 1 si II reprezentând fiecare câte 15% din prețul contractului pentru
rapoartele de constatari factuale emise de Prestator aferente cererilor de
rambursare depuse în anii 2011 – 2012 (RCF 2011-2012) și 2013 (RCF 2013)
conform Termenilor de Referință (Caietului de Sarcini) si Ofertei tehnice;
Tranșele III și IV reprezentând fiecare câte 30% din prețul contractului pentru
rapoartele de constatari factuale emise de Prestator aferente cererilor de
rambursare depuse în anii 2014 (RCF 2014) și respectiv 2015 (RCF 2015 perioada 01 ianuarie – 31 octombrie 2015) conform Termenilor de Referință
(Caietului de Sarcini) si Ofertei tehnice;
Tranșa V (finală) reprezentând 10% din prețul contractului pentru raportul de
constatări factuale final (RCF final) conform Termenilor de Referință (Caietului
de Sarcini) si Ofertei tehnice;

26.2 Solicitarea la plata a sumelor conform contractului de audit va fi efectuata prin intocmirea
unei Aplicatii de plata care va fi supusa spre aprobare Beneficiarului anterior emiterii
facturilor, dar numai dupa semnarea de catre Beneficiar a Procesului verbal de receptie a
serviciilor. Termenul de aprobare a Aplicatiei de plata este de 5 zile lucratoare de la data
inregistrarii la Benenficiar. Modelul Aplicatiei de plata va fi supus spre aprobare
Beneficiarului.
26.3 Achizitorul va efectua plata facturilor emise de Prestator în termen de maxim 30 zile de la
data primirii facturii. Prevederile art. 20.1 și 20.2 se aplică în mod corespunzător.
26.4 Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite , conform art.26.3, atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, Prestatorul va relua prestarea
serviciilor.
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26.5 Factura reprezentand contravaloarea serviciilor prestate trebuie să fie insotita de: raport de
constatari factuale intocmit corespunzător conform specificatiilor din Termenii de referinţa
(caietul de sarcini)/ raportul final, procesul verbal de receptie a serviciilor, si aplicatia de
plata. Emiterea facturilor de catre Prestator cu nerespectarea condițiilor menționate mai sus
nu va naște obligația de plată a Achizitorului.
27. Ajustarea preţului contractului
27.1 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
28. Amendamente
28.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
28.2 In orice caz, structura prestatiilor si termenele de indeplinire vor fi adaptate conform
cursului Proiectului, orice modificari impuse de organele implicate (ex.: autoritatea de
management, finantator, etc..) afectand obligatoriu si corespunzator prezentul contract.
Astfel de modificari ale contractului si/sau ale prestarii in sine a serviciilor nu vor putea fi
refuzate de Prestator, acesta neavand posibilitatea de a cere compensatii in baza lor, avand
in vedere ca are cunostinta despre Proiectul in cadrul caruia se desfasoara prezentul
contract.
29. Subcontractare
29.1 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la
prezentul contract.
29.2 Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din contract.
29.3 Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului
Contract de Servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.
29.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului
nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea Achizitorului
şi primirea aprobării din partea acestuia.
29.5 Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau
orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o
încălcare a prezentului contract de servicii.
29.6 Decizia Achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 15 zile
la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii/aprobării.
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29.7 Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care
înlocuirea acestora conduce la modificarea ofertei tehnice sau financiare, anexă la
prezentul contract.
29.8 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.
29.9 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi
Achizitor.
29.10 Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor,
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor,
agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei
părţi a Contractului de Servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanti
pentru desfăşurarea serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale
din prezentul Contract de Servicii.
30. Cesiunea
30.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract.
31. Încetarea contractului
31.1 Incetarea prezentului contract are loc la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale
prevazute de prezentulcontract;
31.2 Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in cazul in care:
a) Prestatorul nu isi executa una din obligatiile asumate in prezentul contract si anexele sale,
prin reziliere unilaterala transmisa celeilalte parti prin notificare scrisa cu confirmare de
primire, cu 15 zile inainte de data incetarii acestuia; In acest caz, prestatorul va
intreprinde imediat actiuni in vederea aducerii la un final a serviciilor incepute.
b)Achizitorul intarzie plata cu mai mult de 60 de zile a platii scadente, prin reziliere
unilaterala transmisa celeilalte parti prin notificare scrisa cu confirmare de primire, cu 15
zile inainte de data incetarii acestuia. In acest caz, prestatorul va intreprinde imediat
actiuni in vederea aducerii la un final a serviciilor incepute.
c) Prestatorul cesioneaz aobligatiile sale prevazute de prezentul contract, fara acordul
celeilalte parti, prin reziliere unilaterala transmisa celeilalte parti prin notificare scrisa cu
confirmare de primire;
d) Prestatorul se afla in procedura de lichidare (faliment).
31.3 În cazul renunţării la serviciile contractate sau a rezilierii din motive imputabile acestuia,
Prestatorul datorează celeilalte parti daune reprezentand valoarea prejudiciului cauzat, care
va fi egala cu valoarea contractului rămasă de executat.
32. Forţa majoră
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32.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
32.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
32.3 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.
32.4 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.
32.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 de la încetare.
32.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din
părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră
care apar după data semnării Contractului de Servicii de către părţi.
32.7 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare
dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din
prezentul Contract de Servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod
similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare
sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care,
întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei
majore.
32.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata
probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise
contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza
Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va
căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu
sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace
alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale Achizitorului.
33. Soluţionarea litigiilor
33.1 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 prezentului contract.
33.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
34. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
35. Comunicări
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35.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
35.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
35.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
36. Legea aplicabilă contractului
36.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
36.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România,
precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de
Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau
contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor
respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va
despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice
încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat
de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
37. Clauze finale
37.1 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altăînțelegere verbală sau
scrisă dintre acestea, anterioarăîncheierii lui.
37.2 Reprezentanții legali ai ambelor părți contractante declară că sunt pe deplin împuterniciți
să semneze prezentul contract .

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

Achizitor,
............................
(semnătură autorizată)
LS

Prestator,
..............................
(semnătură autorizată)
LS
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