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                             CLAUZE CONTRACTUALE PRESTARI SERVICII 

 

           ART. 1. PĂRŢI CONTRACTANTE 

           JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, telefon 0260-

614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont ___________________ deschis la 

Trezoreria Zalău , reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – Tiberiu Marc şi 

Maruşca Leontina Lucica – director executiv, în calitate de Achizitor, pe de o parte  

                                                                           şi 

____________________., cu sediul social în_________, str_________, telefon: 

_______, fax:___________, număr de înmatriculare__________, cod fiscal____________, 

cont de trezorerie nr. ____________deschis la____________, reprezentată prin___________, 

având funcţia _______, în calitate de Prestator,  pe de altă parte. 

 

 ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii: “Servicii de mentenanţă pentru centrala 

telefonică digitală Panasonic, sistem de Master Digital, terminale digitale, reţea internă de 

telefonie, soft gestionare trafic telefonie şi sistem de  acces auto sediu Consiliu Judeţean 

Sălaj” în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

2.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

 

ART. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 

3.1. Valoarea maximă estimată a serviciilor prestate este de ________lei fără TVA pe un an 

calendaristic la care se adaugă TVA  în valoare de __________lei.  

3.2. Tariful de prestare a serviciilor este de ________ lei fără TVA/oră intervenție la care se 

adaugă TVA în valoare de __________lei/oră intervenție. 

 

ART. 4. DURATA CONTRACTULUI   

4.1. Durata contractului este de la semnare  pana la data de 31.12.2020 cu posibilitate de 

prelungire prin act adițional. 

 

            ART. 5. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

5.1. Prestatorul are obligaţia să asigure sevice-ul pentru centrala digitală Panasonic, sistem 

Master Digital, terminale digitale (telefoane birou), reţea internă de telefonie, soft gestionare 

trafic telefonie şi sistem bariere acces auto sediu astfel încât fiecare element component al 

structurii să funcţioneze optim; 

5.2. Prestatorul are obligaţia să asigure interconectarea, configurare şi funcţionare optimă a 

reţelei telefonice; 

5.3. Prestatorul are obligaţia să asigure pentru realizarea activităţii de reparaţie şi întreţinere a 

centralei telefonice, este necesar ca prestatorul să fie specializat şi să aibă în structura sa 

personal cu pregatire profesională şi calificare corespunzătoare pentru îndeplinirea 

contractului. 

5.4. Prestatorul are obligaţia ca într-o oră să raspundă solicitărilor beneficiarului pentru 

reparații, revizii și întreținerea sistemului; 

5.5. Prestatorul are obligaţia să asigure verificarea şi repararea după caz, periodică lunară a 

porturilor interne, punctelor de conexiune (rack, repartitor, doze, prize, cabluri etc), testarea 

lunară a aparatelor telefonice şi a setărilor din centala telefonică; 

5.6. Prestatorul are obligaţia să asigure mutarea numerelor de interior între încăperile din 

instituţie precum şi alocarea altora noi în funcţie de solicitare; 

5.7. Prestatorul are obligaţia să asigure buna funcționare, lucrări de reparații și întreținere a 

barierelor de acces. 

5.8. Prestatorul are obligaţia să asigure consumabilele, piesele de schimb necesare pentru 

buna funcționare a sistemelor care se vor achiziționa de executant și vor fi originale, 
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contravaloarea materialelor necesare remedierii acestor defecţiuni este suportată de către 

Consiliului Judeţean; 

5.9.  Prestatorul are obligaţia să comunice preţurile pieselor care urmează a fi înlocuite 

beneficiarului, iar acestea vor fi achiziţioante de către prestator, doar după acceptul 

beneficiarului, în urma verificării preţurilor  de piaţă; 

5.10. Prestatorul are obligaţia să execute serviciile cu profesionalism şi promptitudine şi să 

răspundă de calitatea serviciilor; 

5.11. Prestatorul are obligaţia să asigure un nivel calitativ al prestaţiei care să corespundă 

reprezentativităţii instituţiei; 

5.12. Prestatorul se obligă să răspundă de relizarea managementului calităţii la nivelul 

postului ocupat; 

5.13. Prestatorul este responsabil cu asigurarea tuturor măsurilor privind protecţia muncii şi a 

activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru personalul prestator; 

5.14. Prestatorul are obligaţia, pentru lucrările executate, să întocmeasca procesul verbal de 

constatare, care va fi semnat de prestator și confirmat de către beneficiar, în care se va 

consemna lucrările efectuate: reparații, revizii, alte intervenții; 

5.15. Prestatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, 

atât pe durata contractului cât şi după finalizarea lui.                                   

 

  ART. 6. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI                                                                                                                                                 

6.1. Achizitorul se obligă să interzică persoanelor neautorizate orice intervenţie la 

echipamentele sistemului. 

6.2.  Achizitorul se obligă să respecte termenele de plată prevăzute în contract. 

 

ART.7. GARANȚII 

7.1.  Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate. 

.2. Prestatorul garantează că serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt în 

concordanţă cu standardele de calitate în vigoare.    

 

            ART.8. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

8.1. Prestatorul are obligaţia de a emite factura numai după prestarea serviciilor şi acceptarea 

acestora  de către achizitor. 

8.2 Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel 

mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii. 

                              

 ART.9. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE 

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeste să îşi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere in 

cuantum de 0,1% pe zi de întârziere la valoarea serviciilor neprestate.  

9.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are 

dreptul de a percepe majorări de întârziere in cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din 

valoarea facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei.     

 

ART.10. FORŢA MAJORĂ 

10.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Prin forţa majoră se înţelege 

orice  eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. 

10.2. 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.  

10.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.                                            

         

                                                                   VIZAT JURIDIC, 
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10.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.      

10.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

ART.11.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

11.1.  Prezentul Contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. 

          Prezentul Contract încetează înainte de termen: 

a) prin acordul scris al Părţilor; 

b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor cu plata de daune interese; 

c) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 10.5; 

d) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

deinsolvenţă; 

e) prin denunţare unilaterală de către achizitor, fără plata de daune-interese,  în 

următoarele cazuri:  

- imposibilitatea continuării relaţiilor contractuale,  cu un termen de preaviz de 

30 (treizeci) de zile; 

- denunţarea din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac 

imposibilă executarea contractului; 

f) prestatorul se află, la momentul semnării contractului, în una dintre situațiile care ar 

fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale 

naționale și comunitare în domeniul achizițiilor publice. 

11.2. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi 

obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.                                                            

 

 

ART. 12. CESIUNEA 

12.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale rezultate din 

Contract. 

12.2. Autoritatea Contractantă nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind 

garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.  

12.3. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din 

încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul 

contract (dacă este cazul). Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, 

executantul consimte că Autoritatea Contractantă se poate substitui în toate drepturile sale, 

rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe 

care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor 

asumate de către acesta. 

 

 ART.13. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

13.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 

legatură cu îndeplinirea contractului. 

13.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente. 

                                                                                                   

ART.14. CLAUZE FINALE 

14.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai prin act adiţional încheiat între 

părţile contractante. 
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14.2. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi 

constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor neînţelegeri 

între părţi pe cale amiabilă. 

14.3. În cazul în care soluţionarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi 

soluţionate de instanţele judecătoreşti competente. 

 

ART 15. LIMBA CONTRACTULUI  

15.1. Limba Contractului este limba română.  

 

ART 16. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

           ART.17. COMUNICĂRI 

17.1. (1) Orice comunicare dintre Părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie 

transmisă în scris, cu confirmare de primire, şi produce efecte de la momentul primirii de 

către destinatar.   

            (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii.  

17.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ____________ 2020, prezentul contract în 4 (patru) 

exemplare, unul pentru Prestator şi 3 (trei) pentru Achizitor. 

 

 

                    ACHIZITOR,                                                               PRESTATOR, 

                 JUDEŢUL SĂLAJ                                          

                                                                                                                  

      PREŞEDINTELE                                                                                                         

         CONSILIULUI JUDEŢEAN                                                    

                     Marc Tiberiu                                           

         

        

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV,  

          Maruşca Leontina - Lucica 

                

       

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

             Mircea-Ștefan Ghiurco 

 

 

 

 

     VIZAT JURIDIC, 

  Cuzdriorean Adrian-Cosmin 


