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Contract de Servicii
Preambul
În temeiul: 
-  Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările  ulterioare;

1. Părțile contractului
Institutul National de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu sediul în Bucureşti, B–dul Aviatorilor, nr. 34 – 
38, sector 1, tel/fax (+4 021) 317 20 41 / (+4 021) 317 06 07, cod fiscal 4505367, cont IBAN 
RO18TREZ7015041XXX000403 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat legal Dr. Alexandru 
VELICU in calitate de manager,  pe de o parte,

şi

1.2……………………, în calitate de contractant, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract 
subsecvent.

2. Definiţii 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) acord-cadru - Acordul-cadru nr.........................;
b) contract - reprezintă prezentul contract subsecvent şi toate anexele sale; 
c) achizitor şi  contractant  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
d) preţul contractului - preţul estimat, plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, în 
condiţiile livrării efective a cantităţii estimate ce face obiectul prezentului contract;
e) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului, servicii de participare la congrese, 
conferinte, seminarii, asistenţă tehnică de specialitate acordată pe toată durata de derulare a acestuia şi 
orice alte asemenea obligaţii care revin prestatorului prin contract;
f) destinaţie - locaţia/locaţiile unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
g) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea stabilite conform cerinţelor 
tehnice şi reglementările legale în vigoare;
h) forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care 
împiedică în tot sau în parte executarea obligaţiilor contractuale ce le revin părţilor, potrivit 
prezentului contract şi este constatat de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute 
ca urmare a unei carantine, embargo, 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;
i) conflict de interese - prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului 
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul 
acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care 
ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul 
procedurii de atribuire.
j) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile 
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere şi/sau daune-interese),
k) zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de 
zile.
l) lună - lună calendaristică.
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3. Interpretare
3.1. În prezentul contract subsecvent, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 
incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit.

Clauze generale
4. Obiectul principal al contractului  
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de participare la congrese, conferinte, seminarii In cadrul 
proiectului EndoMIP - Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in 
domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populational Cod SMIS: 108124, 
conform anexei nr. 1 - caietul de sarcini, anexei nr. 2 - Propunerea tehnică si anexei nr. 3 - Propunerea 
financiară a prestatorului, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile prestate şi 
recepţionate conform art. 14.

5. Preţul contractului/Modalitati de plăţi 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil prestatorului de către
achizitor, conform ofertei prestatorului, este de.......lei fara TVA, respectiv......lei cu TVA inclus, 
conform anexei nr. 3 - propunerea financiară, la prezentul contract.
5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea 
financiară, anexa nr. 3 la prezentul contract.
5.3. Preţul contractului este ferm, neajustabil, pe întreaga durată a derulării acestuia. Singura ajustare 
derivând din modificarea numărului de participanţi confirmaţi de Autoritatea Contractantă conform 
menţiuni din caietul de sarcini. Valoarea contractului/contractelor subsecvent/e va fi fundamentată pe 
preţul unitar al serviciilor prevăzut în această anexă, conform prevederilor documentaţei de atribuire.

6. Durata contractului
6.1. Durata contractului este de ……………………., de la semnarea acestuia de către ambele părţi.
6.2. Contractul nu va fi considerat terminat până când părţile nu şi-au îndeplinit toate obligaţiile 
asumate prin contract.
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi 
contractante a obligaţiilor care le revin conform contractului.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după intrarea acestuia în vigoare.
 
8. Documentele contractului
8.1. Prestatorul va presta serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în 
ordinea enumerării, următoarele:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare -Anexa 1
b) propunerea tehnică - Anexa 2 inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c) propunerea financiară-Anexa 3, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
d) proces verbal de recepție cantitativă şi calitativă a serviciilor.
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9. Caracterul confidenţial al contractului
9.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
        a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
        b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului.
9.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă:
        a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau
        b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau
        c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

10.  Obligaţiile contractantului
10.1 Contractantul se obligă să presteze servicii de participare la congrese, conferinte, seminarii 
la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică - anexa nr. 2 la prezentul contract şi 
în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini - anexa nr. 1, la prezentul contract.
10.2. Contractantul asigură rezervările la comanda achizitorului.
10.3. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele şi orice alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.
10.4.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
10.5. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) Reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate;
b) Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.  Obligaţiile achizitorului
11.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul în condițiile 
convenite în acordul cadru, a celor din caietul de sarcini și a celor convenite în prezentul contract.
11.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
11.3. Achizitorul se obligă să recepţioneze cantitativ şi calitativ serviciile prestate pentru îndeplinirea 
contractului, respectiv să verifice conformitatea serviciilor prestate cu propunerea tehnică şi caietul de 
sarcini.
11.4. Achizitorul nu va fi responsabil de nici un fel de daune interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu rezultând din vina prestatorului 
şi/sau angajaţilor acestuia.
11.5. Achizitorul este îndreptăţit să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare. Dacă 
prestatorul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate şi inoportune, acesta poate 
indica obiecţiuni în mod oficial, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
11.6. Achizitorul se obligă să efectueze plăţile aferente serviciilor prestate în condiţiile prevăzute la 
art. 15 din prezentul contract. Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de proces verbal de certificare a 
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serviciilor prestate.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1.  În cazul în care contractantul nu-şi îndeplineşte la timp obligaţiile contractuale sau le îndeplinește 
necorespunzător, acesta datorează penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 0,1 % din 
valoarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, calculate de la data la care trebuia să-şi 
îndeplinească obligaţia până la data îndeplinirii obligaţiei.
12.2.   În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut în contract  are obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de 
întârziere.
12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese.
12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
contractantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. În 
acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului : Nu este cazul

14. Recepţie, inspecţii şi teste
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2. Recepţia serviciilor prestate se face în prezenţa reprezentanţilor părţilor.
14.3. Dacă serviciile prestate nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini şi propunerii tehnice, 
achizitorul menţionează în procesul verbal de recepţie activităţile care sunt neconforme menţionând 
cerinţele nerespectate/neîndeplinite, pentru fiecare serviciu.
14.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie care apare în timpul derulării evenimentului/contractului. La primirea unei astfel de 
notificări, contractantul are obligaţia de a remedia orice deficienţă în cel mai scurt timp posibil, astfel 
încât să fie îndeplinite cerinţele din caietul de sarcini şi propunerea tehnică cu încadrare în valoarea 
contractului.

15. Modalități de plată
15.1 Plata serviciilor prestate se efectuează prin ordin de plată, în contul prestatorului, în baza facturii 
fiscale emisă de prestator şi acceptată de achizitor după încheierea procesului-verbal de recepţie a 
serviciilor prestate aprobat de beneficiar.
15.2. (1) Plăţile se vor efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturilor la sediul 
beneficiarului.
(2) Plata facturii se realizează în funcţie de numărul de participanţi confirmaţi efectiv la evenimente.
Plăţile către operatorul economic se vor face, numai după ce acesta va furniza facturile emise 
împreună cu documentele justificative, pentru fiecare activitate în parte. 
Facturile emise de operatorul economic către MCI trebuie să fie însoţite de un raport financiar detaliat 
de justificare a cheltuielilor, de documente justificative, precum şi de procesele verbale de recepţie a 
serviciilor prestate.
Factura fiscală aferentă fiecărui eveniment va reflecta în mod distinct, contravaloarea serviciilor de 
participare la congrese, conferinte, seminarii. Factura se va emite după recepţionarea serviciilor 
prin proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă enumerat mai sus.
Plata va fi realizată de autoritatea contractantă în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale de 
către operatorul economic.
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(3) Termenul curge din momentul înregistrării facturii în original la sediul Institutul National de 
Endocrinologie ”C.I. Parhon”.
(4) în cazul în care factura nu e corect întocmită/sunt necesare clarificări suplimentare/documente 
suport din partea prestatorului, termenul de 30 zile lucratoare pentru efectuarea plăţii se suspendă. 
Repunerea în termen se face din momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1. (1) Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.
(2) Preţul de bază este ferm pe toată durata contractului subsecvent.
16.2. Preţul contractului se ajusteaza numai în situația în care se modifică numărul de participanţi 
confirmaţi de Autoritatea Contractantă conform menţiuni din caietul de sarcini. Valoarea 
contractului/contractelor subsecvent/e va fi fundamentată pe preţul unitar al serviciilor prevăzut în 
această anexă, conform prevederilor documentaţei de atribuire.

17. Amendamente 
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.
17.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

18. Cesiunea 
18.1. Contractantul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea serviciilor prestate, în condițiile 
prevăzute de dispozițiile Codului Civil. Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea 
creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, 
astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. Cesiunea de creanță va fi posibilă numai în conformitate 
cu prevederile art. 6^1 din OUG nr. 146/2002.
18.2 Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 
18.1.
18.3. Cesiunea nu va exonera contractantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau  orice alte 
obligaţii asumate prin contract.

19. Încetarea contractului
19.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal 
arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele situaţii: 
a) prin acordul de voinţă al părţilor; 
b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către cealaltă parte, fără a fi nevoie de intervenţia 
instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări prealabile transmise cu 10 zile 
înainte de data la care va interveni rezilierea şi dacă partea nu îşi îndeplineşte până la expirarea 
termenului de preaviz obligaţiile prevăzute în acest contract sub sancţiunea aplicării de daune-interese. 
Termenul de 10 zile este un termen de graţie în cadrul căruia partea în culpă poate să îşi îndeplinească 
obligaţiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. 
Numai dacă aceste obligaţii nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera 
contractul reziliat în condiţiile acestei litere; 
c) la încheierea duratei contractului.  
19.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
părţi cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele. 
19.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante. 
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19.4. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 
19.5. Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în cazul unor decizii ale unei 
entități cu atribuții în domeniu, precum și în cazul în care contractantul se regăsește într-una dintre 
situațiile de excludere.
19.6. În cazul prevăzut la clauza 13.5. contractantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.

20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
pe perioada in care actionează acesta.
20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia  drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
producerea acesteia şi de a lua măsurile care îi stau la dispoziţie, in vederea limitării consecinţelor.

21. Soluţionarea litigiilor
21.1. Achizitorul şi contractantul 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.
21.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi contractantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti competente din România. 

22. Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22.2. Pentru situațiile nestipulate în prezentul contract, dar care pot să apară oricând pe perioada de 
derulare a acestuia sau în legătură cu acesta, drepturile şi obligaţiile părţilor sau oricare dintre clauze 
sunt completate sau modificate, după caz, cu prevederile Codului Civil şi ale actelor normative 
aplicabile în materie.

23. Limba care guvernează contractul
23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicari
24.1. (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.
24.2. Comunicarile între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării.

25. Clauze finale
25.1. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective 
nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
25.2. În situaţia în care o clauză din prezentul contract devine nulă sau inaplicabilă, celelalte clauze 
sau părţile neafectate ale respectivei clauze îşi vor păstra valabilitatea şi vor continua să-şi producă 
efectele.

26. Aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679
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26.1. Având în vedere aplicarea, începând cu data de 25.05.2018 a prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679, derularea prezentului contract se va face cu respectarea dispozițiilor referitoare drepturile și 
obligațiile părților privind prelucrarea, colectarea, transferul datelor cu caracter personal.

     26.2. Părțile contractante se obligă să ia și să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate 
activităților de prelucrare pe care le efectuează în vederea asigurării confidențialității, integrității, 
protecţiei şi securităţii datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau 
prelucrate în orice alt mod, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
26.3. Achizitorul se obligă să transfere prestatorului, toate datele cu caracter personal necesare în vederea 
emiterii, utilizării, procesării și decontării serviciului.
26.4. Părțile se obligă să păstreze în condiții de siguranță datele primite și să nu le utilizeze în alte 
scopuri și perioade decât cele pentru care au fost primite.

     26.5. Părțile garantează că date personale sunt pastrate într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depașește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care 
sunt prelucrate datele, iar în cazul în care sunt stocate pe perioade mai lungi de timp, acestea vor fi 
prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare.

Prezentul  contract,  având  în  compunere un număr de 7 (șapte) file, reprezintă voinţa 
părţilor, înlăturând orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii 
lui şi a fost încheiat astăzi, ……………………… în 2(două) exemplare, ambele cu aceeaşi forţă 
juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 
ACHIZITOR CONTRACTANT

Institutul National de Endocrinologie ”C.I. Parhon”


