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R o m a n i a 
Judetul Maramures 
O r a s u l  S e i n i 

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 
 

Contract de prestari servicii 
Nr.2331/06.03.2020 

 
 
1.Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de 
prestari servicii, între : 
 

ORASUL SEINI, str. Piata Unirii nr. 16, cod postal 435400, jud. Maramures, telefon: 
+40 729986470 / fax: +40 262-491000, e-mail: primariaseini@yahoo.com, cod inregistrare 
fiscala: 3627765; reprezentată prin d-na primar Gabriela Florica Tulbure, în calitate de 
achizitor, pe de o parte si 
 

PUBLIC PROCUREMENT PROFESSIONALS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. 
Fabricii nr. 53, apt.27, sector 6, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub 
nr. J40/1949/2020, CIF: RO 42247643, avand cont IBAN: RO29BREL0002002304490100 
deschis la Libra Internet Bank, sucursala Eroii Revolutiei, reprezentata legal prin Bogdan 
PUSCAS in calitate de Administrator, denumita in continuare PRESTATOR,  
 
2.Definiţii 
2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 
achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 
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; 
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 in mod diferit. 
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CLAUZE OBLIGATORII 
 
4.Obiectul principal al contractului 
4.1- Prestatorul se obligă să execute servicii de consultanta in achizitii, pentru procedurile de 
atribuire altele decat achizitiile directe, pentru proiectul finantat prin P.O.R. 13.1 – 
‘’Reintegrare sociala la Seini’’, respectiv sa intocmeasca intreaga documentatie pentru 
executia serviciii faza P.T. + executie si sa o publice in SICAP, sa intocmeasca PAAP aferent 
acestui proiect si sa-l incarce in SICAP, sa completeze formularul de integritate si declaratia 
de confidentialitate, sa incarce anuntul de intentie in SICAP, sa remedieze tot ceea ce solicita 
ANAP ca urmare a verificarii documentatiei, sa faca analiza si evaluarea ofertelor, sa 
elaboreze solicitarile de clarificari si sa raspunda la eventualele contestatii, sa pregateasca 
documente in cazul unor eventuale contestatii la CNSC, sa intocmeasca rapoarte in calitate de 
experti cooptati pentru fiecare etapa, sa intocmeasca toate procesele – verbale de evaluare, 
inclusiv cel de deschidere si raportul final si sa le incarce in SICAP, sa intocmesca toate 
documentele mentionate in Instructiunea 42 a AMPOR pentru constituirea dosarului de 
achizitie ce va merge la OI – ADR NV, sa predea toata documentatia cuprinzand oferta 
castigatoare, procesele – verbale, rapoartele expertilor, raportul procedurii, etc. 
4.2 Serviciile vor fii prestate conform ofertei achizitionate din catalogul electronic-SICAP cu  
nr. DA25188753/04.03.2020, în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.3 Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
5 Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 
este de 75.000 lei la care se adauga TVA.  
5.2 Plata serviciior prestate se va face in maxium 30 de zile de la receptia facturii, dupa 
finalizarea serviciilor prestate. 
6. Durata contractului 
6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si se va derula pana la 
31.12.2020.  
6.2.Contractul se poate prelungi pentru o durata noua de timp, convenita de catre parti. 
6.3.Prelungirea contractului, astfel cum este prevazut la punctul 6.2., se face doar prin act 
aditional. 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
oferta, prev. la pct. 4 din contract. 
7.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile pe categorii si etape de lucru. 
7.3 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală, legate de echipamente, materiale, instalaţii/ utilaje folosite pentru sau în legatură 
cu produsele achiziţionate, şi 
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
Prestatorul se obliga sa emita factura aferenta serviciilor prestate in termen de maxim 5 zile de 
la data procesului verbal de receptie servicii. Se admit prestari partiale respectiv facturari 
partiale. 
Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, fiind raspunzator pentru divulgarea 
orcarei date privind datele contului conectare in SICAP sau date care tin de desfasurarea 
prcedurii, conform legii. 
8.Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit, conform 
Proces Verbal de receptie. 
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8.2 Achizitorul se obligă să platească preţul contractului către prestator în termen de 30 zile 
de la data fiecarei facturi insotite de procesul verbal de receptie al serviciilor executate. Se 
admit prestari partiale respectiv facturari partiale. 
8.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul scadent de 30 zile de la emiterea 
facturii, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp. 
9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1-În  cazul   în  care,  prestatorul  nu  îşi   îndeplineşte  obligaţiile  asumate  contractual,  
atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea părţii 
de contract neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
9.2 - În  cazul  în  care  achizitorul  nu  onorează  facturile  în  termen  de  30  de  zile  de  la  
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală  de  0,05%  din  plata  neefectuată,  pentru  fiecare  zi  de  
întârziere,  până  la  îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere 
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 - Nu se constituie garantie de buna executie. 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.  
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor 
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
13.3 – Prestatorul va raspunde patrimonial in solidar cu beneficiarul pentru eventualele 
corectii/amenzi/retineri/ imputatii generate din activitatea de consultanta in domeniul 
achizitiilor publice asa cum este ea descrisa la cap. 7.1 din contract. 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii 
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii 
contractului. 
15. Receptie si verificari 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 
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16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)   Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.  
          (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b)   totalul   cheltuielilor   aferente,   daca   este   cazul,   care   se   vor   adauga   la   pretul 
contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminate intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in 
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul in care: 
i)   orice motive de Intarziere, 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 si vor semna un actaditional. 
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul parjilor, prin 
act aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalitati prestatorului. 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2 - Pretul contractului NU se actualizeaza. 
18. Amendamente 
18.1 - Partite contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a convert 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor 
circumstanje care lezeaza interesele comerciale legitime ate acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
19. Subcontractantii 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a 
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2)  Lista subcontractantilor,  cu datele de recunoastere ale acestora,  cat si  contractele 
Incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va 
fi notificata achizitorului. 
20. Cesiunea 
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
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20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contract. 
21. Încetarea contractului 
21.1-Prezentul contract încetează de plin drept, fără punerea în întârziere şi fără a mai fi 
necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti sau tribunal arbitral, în cazul în care una dintre 
părţi: 
a)- nu îşi execută una dintre obligaţiile contractuale; 
b)- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare 
înainte de începerea executării prezentului contract; 
c)- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul 
celeilalte părţi; 
d)-în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-
a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 
21.2-Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte părţi, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează sa-şi producă 
efectele. 
21.3-Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile contractante. 
21.4-Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 
cauzat încetarea contractului. 
22. Rezilierea contractului 
22.1-Nerespectarea de către executant, din culpa sa exclusivă, a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, dă dreptul beneficiarului de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de 
daune-interese, al căror cuantum se va stabili în conformitate cu prevederile Codului de 
procedură fiscală. 
22.2-Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea 
notificării scrise de către beneficiar, dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în 
acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu 
executoriu. 
22.3-Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
22.4-Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
23. Forta majora 
23.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
23.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
23.3 - Indeplinirea contractului va fl suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
23.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în 
vederea limitarii consecintelor. 
23.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
24. Solutionarea litigiilor 
24.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în 
legatura cu ţndeplinirea contractului. 
24.2 - Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenja contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 
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25. Limba care guverneaza contractul  
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
26. Protectia Datelor cu Caracter Personal 
 26.1.Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, 
privind protectia datelor cu caracter personal. 

 26.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 
679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeanasi 
oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in 
Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea 
deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:  

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, 
corectarea sau transferul informatiilor personale  
• informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un 
interval maxim de 72 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii 
datelor a ajuns in atentia acestuia,  
• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii 
cu Regulamentul 679/2016.  

 26.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care 
il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt 
scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemena 
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada 
corespondenta realizarii obiectului principal al contractului. 

 26.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau 
comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. 
Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in 
ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza. 
27. Comunicari 
27.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii cat si în momentul 
primirii. 
27.2 - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii. 
28. Legea aplicabila contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Părţile au înţeles să încheie azi 06.03.2020 prezentul contract în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
 
                      Achizitor,                                                                         Prestator, 
                      Orasul Seini                                             Public Procurement Professionals SRL 
                        Primar,                                                                        Administrator                                                              
          ec.Tulbure Gabriela Florica                                                    Bogdan Puscas                           
   
 
 
 
 
                 Secretar general, 
                  Danci Gabriela 


