CLAUZE CONTRACTUALE
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 nr.
deschis la Trezoreria Zalău,
reprezentat prin preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj - Tiberiu Marc şi Director executivMaruşa Leontina-Lucica în calitate de Achizitor, pe de o parte
şi
S.C. ___________, cu sediul în ________________________, tel.: _______________ fax:
______________, cod fiscal CUI ______________, număr de înmatriculare _______________,
cont trezorerie nr. ____________________, deschis la ______________, reprezentată prin
__________________, în calitate de Prestator, pe de altă parte.
ART.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 - activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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:
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;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
ART.3. INTERPRETARE
3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural 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.
ART.4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1.Prestatorul se angajează să presteze: ”Servicii pentru revizuirea analizei de risc la
securitatea fizică la următorul obiectiv:
- Sediul Consiliului Judeţean Sălaj, loc. Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, jud. Sălaj; ”
4.2.Revizuirea analizei de risc va fi întocmită în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
ART.5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
5.1.Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor datelor, materialelor sau
documentelor realizate de către Prestator în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de contract
aparţin Achizitorului.
5.2.La încetarea contractului, indiferent de cauza acestei încetări, Prestatorul va preda
Achizitorului originalele tuturor materialelor şi documentelor primite din partea Achizitorului sau
elaborate de către Prestator în vederea îndeplinirii obiectului contractului.
ART.6. PREŢUL CONTRACTULUI
6.1.Preţul contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de _______________
lei, la care se adaugă TVA în cuantum de ___________ lei, iar valoarea totală a contractului este
de _________ lei.
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6.2.Preţurile sunt conform ofertei şi sunt considerate ferme pe toată perioada de desfăşurare a
contractului.
ART.7. DURATA CONTRACTULUI
7.1.Durata contractului este de maxim 30 zile de la data semnării acestuia.
7.2.În această perioadă Prestatorul se obligă să respecte toţi termenii contractuali.
ART.8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractului sunt:
a) Oferta de preț;
b) Caietul de sarcini;
ART.9.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
9.1.Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu
profesionalism și în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu cerinţele minime stipulate
în caietul de sarcini.
9.2.Documentația ''Revizuirea Analizei de risc la securitate fizică", se va realiza de firme
atestate de INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE. În efectuarea analizei de risc,
Prestatorul va ține seamă de cerințele de securitate prevazute de legislația în vigoare.
9.3.Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor informatiilor furnizate de către
Achizitor.
9.4.Prestatorul va elabora documentația în 2 exemplare și va pune la dispoziția Achizitorului:
- Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;
- Grila de evaluare specifică obiectivului de activitate;
- Documentele suport;
-1(un) exemplar pe CD al documentației elaborate, atât în format PDF cât și în format
editabil.
ART.10. OBLIGAŢII ALE ACHIZITORULUI
10.1.Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise de către Prestator pentru
serviciile prestate.
10.2.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile şi
documentele necesare şi relevante pentru îndepliniriea contractului.
10.3.Analiza de risc ce face obiectul prezentului contract va fi recepţionată de o comisie
numită de Achizitor în acest sens şi în cadrul căreia va avea loc o analiză la care va participa în mod
obligatoriu Prestatorul.
ART. 11. GARANȚII
11.1.Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate.
11.2.Prestatorul garantează că serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt în
concordanţă cu standardele de calitate/ prevederile legale în vigoare.
ART.12.PLATA
12.1.Prestatorul are obligaţia de a emite factura numai după întocmirea procesului verbal de
recepţie şi acceptarea de către Achizitor a serviciilor prestate.
12.2.Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel
mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţită de procesul verbal de recepţie și
acceptare de către Achizitor a serviciilor prestate.
ART.13. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE. DAUNE INTERESE
13.1.În cazul întârzierii prestarii serviciilor prevăzute în contract, Prestatorul datorează
majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru fiecare zi de
întârziere. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scuteşte pe Prestator de îndeplinirea contractului.
VIZAT JURIDIC,
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13.2.În cazul în care prin neexecutarea integrală sau executarea necorespunzătoare de către
Prestator a obligaţiilor contractuale se produce un prejudiciu Achizitorului, Prestatorul va repara
acest prejudiciu în condiţiile stabilite de instanţele judecătoreşti competente.
13.3.În cazul în care Achizitorul nu achită facturile în termenul de scadenţă prevăzut la art.
12.2. atunci Prestatorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din
valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.
13.4.Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din
părţi atrage rezilierea de drept a contractului şi dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
ART.14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
14.1.Achizitorul are dreptul de a verifica prin intermediul reprezentatului Achizitorului,
modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini,
propunerea tehnică şi contract.
14.2.Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului informaţiile necesare verificării
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, acordând în acest sens Prestatorului un
termen rezonabil (un termen de 5 zile) pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor solicitate.
ART.15. AMENDAMENTE
15.1.Pe perioada derulării prezentului contract, Părţile de comun acord au dreptul de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
ART.16. CESIUNEA
16.1.Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile şi/sau obligaţiile
sale rezultate din contract.
16.2.În caz contrar, Achizitorul nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
16.3.(1) 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, Prestatorul consimte că
Achizitorul 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.
(2) În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului
ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.
ART.17. MODIFICĂRI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE
17.1.În cazul în care intervin situaţii pentru care nici Achizitorul şi nici Prestatorul nu sunt
responsabili şi care fac imposibilă prestarea în continuare de către Prestator, total sau parţial, a
serviciilor, Prestatorul va notifica Achizitorul în cel mai scurt timp cu privire la aceste situaţii.
17.2. În acest caz:
a) dacă este necesară suspendarea anumitor servicii, durata prestării serviciilor se suspendă pe
durata existenţei situaţiilor care au dus la suspendare;
b) dacă este necesară reducerea ritmului de prestare a serviciilor, durata serviciilor poate fi
prelungită în funcţie de împrejurări.
ART 18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
18.1.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 contractului.
18.2.Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul 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.
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ART.19. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
19.1. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale
de către o Parte, dă dreptul celeilate Părţi de a rezilia prezentul contract şi de a percepe dauneinterese echivalente cu prejudiciul suferit.
19.2.În situaţia în care Prestatorul nu-şi execută în mod corespunzător obligaţiile ce-i revin
conform prezentului contract, Achizitorul va transmite Prestatorului o notificare în care vor fi
prezentate motivele pentru care Achizitorul consideră că Prestatorul nu şi-a executat în mod
corespunzător obligaţiile. În situaţia în care Prestatorul nu remediază încălcarea sau nu transmite
justificări corespunzătoare în termen de 10 de zile de la primirea notificării, Achizitorul va emite o
nouă notificare, constatând încetarea de drept a contractului, fără intervenţia instanţei de judecată.
ART.20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
20.1.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) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă;
d) prin denunţare unilaterală de către Achizitor, fără plata de daune-interese, în următoarele
cazuri:
-imposibilitatea continuării relaţiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 10 (zece) de
zile;
-denunţarea din cauza unor motive neimputabile Achizitorului care fac imposibilă executarea
contractului;
e) 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.
20.2.Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi
obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.
ART.21. NULITATEA
21.1.În cazul în care se stabileşte că orice termen, condiţie sau prevedere inclusă în contract
este nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiţie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale contractului.
ART.22. MODIFICAREA CONTRACTULUI
22.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de achiziţie
publică, numai în condiţiile legii privind achizitiile publice, astfel cum aceasta este în vigoare la data
încheierii contractului.
ART. 23. LIMBA CONTRACTULUI
23.1.Limba contractului este limba română.
ART.24. COMUNICĂRI
24.1.(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.
24.2.Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
ART.25. REPREZENTANŢII PĂRŢILOR
25.1.Fiecare Parte va desemna o persoană pentru a acţiona ca împuternicit al său în legătură
cu activităţile şi măsurile necesare în vederea executării contractului.
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ART.26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
26.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ____________, prezentul contract în 4(patru) exemplare,
trei exemplare pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.

ACHIZITOR,
JUDEŢUL SĂLAJ

PRESTATORUL,

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN,
Marc Tiberiu

SC __________________

DIRECTOR EXECUTIV,
Maruṣca Leontina Lucica

DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ghiurco Mircea-Ștefan

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian - Cosmin

5

