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ROMÂNIA               P R O I E C T                   A v i z a t 
JUDEŢUL ARAD                 S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD            Doina Paul 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A nr. _______ 
din ______________  

privind aprobarea Contractului-cadru de prestări servicii de consultanţă managerială pentru prestarea 
serviciului de transport public local  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr. 
38366/26.06.2009 

- raportul nr. 38368/26.06.2009 al Biroului transport public local; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- prevederile art. IV, secţiunea 4.01. din Contractul nr. 35664 încheiat de Municipiul Arad pentru 

contractarea împrumutului extern în 22 iunie 2005 de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, în valoare de 20.000.000 EUR, pentru obiectivul de investiţie “Transport urban în 
Municipiul Arad”,    

- prevederile Contractului de Grant dintre Municipiul Arad şi BERD, în calitate de Administrator 
pentru Fondurile Grant furnizate de către Guvernul Italiei din Fondul Italian de Cooperare 
Tehnică (Contract de Grant nr.: C16170/ITA-2005-12-10 datat 28.12.2006), anexa B a acestuia 
reprezentând Contractul de Consultanţă dintre Municipiul Arad şi ITALTREND SpA; 

- prevederile art. IV, secţiunea 4.01. punctele o p, q din Contractul de credit nr. 40337/16.05.2009 
încheiat între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 106/2009, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de transport public local din 
municipiul Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ……………….., privind aprobarea 
Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin 
curse regulate; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ……………….., privind aprobarea formei 
de delegare a serviciului de transport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de 
transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele şi tramvaiele pe raza 
municipiului Arad; 

- Raportul nr. ………………/………… al Unităţii de implementare a proiectului pentru 
obiectivul „România: Municipiul Arad – Implementare suport consultanţă pentru programul de 
îmbunătăţire a transportului public’’, numită prin Dipoziţia Primarului nr.12.005/24.10.2007, cu 
modificările ulterioare,  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„d“, alin.(6) lit.„a“ pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta 
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H O T Ă R Â R E : 

 
 

Art.1. Potrivit angajamentelor asumate de Municipiu prin Contractul de Credit nr. 35664/22.06.2005 şi 
Contractul de Credit nr. 40337/16.05.2009, secţiunea 4.01. Angajamente de a face, literele o, p şi q, în 
vederea realizării Programului  de Îmbunătăţire a serviciului de Transport Public Local, se aprobă 
selectarea prin licitaţie publică deschisă a unui Partener Strategic, Companie de consultanţă 
managerială specializată în transport public. 
 
Art.2. Se aprobă Strategia de organizare a licitaţiei şi criteriile de selecţie a Partenerului Strategic 
potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3.  Se aprobă Contractul cadru de prestări servicii de consultanţă managerială care urmează a fi 
încheiat între Municipiul Arad şi Partenerul Strategic selectat, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să organizeze licitaţia şi să negocieze clauzele 
contractuale în considerarea condiţiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 
(2) Forma finală a contractului de prestări servicii de consultanţă managerială se aprobă de către 
Consiliul Local al Municipiului Arad. 
(3) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze contractul aprobat potrivit aliniatului (2). 
 
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în  termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică. 
 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           S E C R E T A R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Autorizaţii  
Red./Dact. Liliana Florea  
Cod:PMA-S1-01
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 38366/26.06.2009 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
Domnul Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad 

Având în vedere: 

- prevederile art. IV, secţiunea 4.01. din Contractul nr. 35664 încheiat de Municipiul Arad pentru 
contractarea împrumutului extern în 22 iunie 2005 de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, în valoare de 20.000.000 EUR, pentru obiectivul de investiţie “Transport urban în 
Municipiul Arad”,    

- prevederile Contractului de Grant dintre Municipiul Arad şi BERD, în calitate de Administrator 
pentru Fondurile Grant furnizate de către Guvernul Italiei din Fondul Italian de Cooperare 
Tehnică (Contract de Grant nr.: C16170/ITA-2005-12-10 datat 28.12.2006), anexa B a acestuia 
reprezentând Contractul de Consultanţă dintre Municipiul Arad şi ITALTREND SpA; 

- prevederile art. IV, secţiunea 4.01. punctele o p, q din Contractul de credit nr. 40337/16.05.2009 
încheiat între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;  

 
 

Considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect selectarea prin licitaţie 
publică deschisă a unui Partener Strategic, Companie de consultanţă managerială specializată în 
transport public, în vederea realizării Programului  de Îmbunătăţire a Serviciului de Transport Public 
Local. De asemenea, este necesară stabilirea Strategiei de organizare a licitaţiei şi criteriile de selecţie a 
Partenerului Strategic şi aprobarea Contractului cadru de prestări servicii de consultanţă managerială 
care urmează a fi încheiat între Municipiu Arad şi Partenerul Strategic selectat. 
 
 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Falcă 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECŢIA STRATEGII PUBLICE ŞI COMUNICARE 
BIROUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
Nr. 38368/26.06.2009 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 38366/26.06.2009 a domnului Gheorghe 
Falcă, Primarul Municipiului Arad, prin care se solicită aprobarea Modelului Contractului de 
consultanţă a managementului serviciului de transport public local, cu anexele aferente. 

 
Considerente generale:  

Având în vedere prevederile art. IV, secţiunea 4.01. din Contractul nr. 35664 încheiat de 
Municipiul Arad pentru contractarea împrumutului extern în 22 iunie 2005 de la Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 20.000.000 EUR, pentru obiectivul de investiţie 
“Transport urban în Municipiul Arad” şi a art. IV, secţiunea 4.01. punctele o p, q din Contractul de 
credit nr. 40337/16.05.2009 încheiat între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, prin care Municipiul Arad şi-a asumat obligaţia de a lua o decizie finală asupra strategiei şi 
criteriilor de selecţie a unui partener strategic, de a stabili un plan de investiţii multianual pe durata 
contractului de delegare a serviciilor, precum şi de a stabili condiţiile Contractului de delegare a 
serviciilor, pentru a fi încheiat cu copmpania de Transport public S.A. Arad. 

În acest sens împreună cu consultantul ITALTREND s-a stabilit o modalitate legală de selectare a 
unui consultant în vederea eficientizării serviciilor oferite de Compania de Transport Public S.A. Arad 
prin încheierea unui contract de consultanţă managerială cu un Partener Strategic selectat prin licitaţie 
publică. 
 
Considerente juridice:  

- prevederile art. IV, secţiunea 4.01. din Contractul nr. 35664 încheiat de Municipiul Arad pentru 
contractarea împrumutului extern în 22 iunie 2005 de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, în valoare de 20.000.000 EUR, pentru obiectivul de investiţie “Transport urban în 
Municipiul Arad”,    

- prevederile Contractului de Grant dintre Municipiul Arad şi BERD, în calitate de Administrator 
pentru Fondurile Grant furnizate de către Guvernul Italiei din Fondul Italian de Cooperare 
Tehnică (Contract de Grant nr.: C16170/ITA-2005-12-10 datat 28.12.2006), anexa B a acestuia 
reprezentând Contractul de Consultanţă dintre Municipiul Arad şi ITALTREND SpA; 

- prevederile art. IV, secţiunea 4.01. punctele o p, q din Contractul de credit nr. 40337/16.05.2009 
încheiat între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 106/2009, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de transport public local din 
municipiul Arad  

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ……………….., privind aprobarea 
Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin 
curse regulate; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ……………….., privind aprobarea formei 
de delegare a serviciului de tranmsport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de 
transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele şi tramvaiele pe raza 
municipiului Arad 
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P R O P U N E M: 

 
Aprobarea unui proiect de hotărâre având ca obiect selectarea prin licitaţie publică deschisă a 

unui Partener Strategic, Companie de consultanţă managerială specializată în transport public, în 
vederea realizării Programului  de Îmbunătăţire a Serviciului de Transport Public Local. 

De asemenea, este necesară stabilirea Strategiei de organizare a licitaţiei şi criteriile de selecţie 
a Partenerului Strategic şi aprobarea Contractului cadru de prestări servicii de consultanţă managerială 
care urmează a fi încheiat între Municipiul Arad şi Partenerul Strategic selectat. 

Mandatarea Primarului Municipiului Arad să organizeze licitaţia şi să negocieze clauzele 
contractuale în considerarea condiţiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 

Urmează, după definitivare forma finală a contractului de prestări servicii de consultanţă 
managerială să fie aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Arad. 

 
 

 
    Administrator Public,      Şef Serviciu,   
             Claudia Macra               Liliana Florea 
 



IImplicarea unui Partener Strategicmplicarea unui Partener Strategic
îîn Serviciul de Transport Public Localn Serviciul de Transport Public Local

ProcedurProcedura pentru strategia de licitaa pentru strategia de licitaţţieie

MunicipiulMunicipiul
 

AradArad

iunie 2009

Anexa nr. 1 la HCLM nr. _________/___________



IntroducIntroducereere

În conformitate cu prevederile BERD, Municipiul Arad (“Municipiul”) a decis, cu 
sprijinul Consultanţilor Italtrend

 

(“Consultanţii”) să emită o ofertă de licitaţie pentru 
a selecta Compania de Servicii de Consultanţă Managerială (“Compania”) pentru 
a asista Municipiul în implementarea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat 
între Municipiu şi CTP (“Operatorul”). 

Municipiul a decis să abordeze procesul de licitaţie în două etape:
1)

 

Etapa  I -

 

“Precalificare, în baza criteriilor de eligibilitate”: această fază va permite 
Municipiului să abordeze un număr

 

mare de potenţiale companii;
2)

 

Etapa a II-a “Selecția propriu-zisă din rândul companiilor calificate din etapa 
anterioară”: posibilitatea selectării celei mai adecvate companii pentru a face faţă 
caracteristicilor particulare ale CTP, cât şi satisfacerea strategiilor CTP-ului

 

cu 
privire la Serviciul de Transport Public Local.
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Municipiul

 

Arad
iunie

 

2009



Procesul de licitaProcesul de licitaţţieie
 

((faza 1faza 1: : AnunAnunțț
 

de de intenintențțieie))

1)

 

Definiţia

 

“Licitanţilor precalificaţi

 

potenţiali” (firmă/consorţii)
Operator de transport public local
Consultant în operarea și/sau managementul  transportului public local

2) Definiţia

 

criteriilor de precalificare

 

(eligibilitate):
2.A) Tehnice

Reţeaua deservită (populaţia, kms, pasageri) (pentru Operator)
Angajaţii (pentru Consultanţi/Consilieri)
Mijlocul de transport (tramvai și autobuz)
Anii de experienţă internaţională (>5 pentru Consultanţi; >10 pentru Operatori)
Experienţa în managementul/consilierea Companiilor de transport (cel puţin un proiect în ultimii 5 ani în 
Europa de Est – preferabil în România)

2.B) Financiare
Veniturile din activităţile inerente (> 10M€ pentru Operatori; >1M€ pentru Consultanţi)
Înregistrări administrative curate (fără faliment)

3) Cererea pentru Propunere
Documentul ar trebui să prezinte pe scurt contextul proiectului şi sarcinile principale cerute de la companiile 

licitante
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Procesul de licitaProcesul de licitaţţieie
 

((faza 1faza 1: : AnunAnunțț
 

de de intenintențțieie))

4) Evaluarea exprimării de interes
În conformitate cu Propunerile primite, Municipiul va putea:

Să selecteze în urma precalificării participanții înscriși la licitație funcție de 
respectarea criteriilor de eligibilitate
Reconsiderarea strategiei de licitaţie în condițiile inexistenței nici unei firme 
interesate.
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Procesul de licitaProcesul de licitaţţieie
 

((etapaetapa
 

2: 2: DocumentaDocumentațțiaia
 

de de 
licitalicitațțieie))
Municipiul, cu sprijinul Consultanţilor, va pregăti documentația

 

de licitație, 
conţinând:

1.

 

Un pachet complet de informaţii (Fișa

 

de date a achiziției, Caietul de sarcini, 
Contractul de Delegare a Gestiunii (PSC), draft

 

al Contractului de Servicii de 
Consultanţă Managerială, Planul de Afaceri, Memorandumul de Informare, legislaţia 
locală şi naţională relevantă privind transportul public şi concesiuni, harta traseului, 
activul concesionat, etc. …)

2.

 

Cererea de depunere a unui program detailat de implementare şi a remuneraţiei 
propuse;

3.

 

Criteriile de evaluare şi ponderea acestora:
Criteriul de selecție va fi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Contractuale (onorarii, cerinţe …)
Financiare (reducere la subvenţiile indirecte, Capacitatea financiară de a realiza Sarcina …)
Tehnice (câştigurile de eficienţă, îmbunătăţirea calităţii serviciului …)

Criteriile de evaluare vor constitui baza pentru definirea criteriilor de performanţă în Anexa 1 a 
Contractului de Servicii de Consultanţă Managerială
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Procesul de licitaProcesul de licitaţţieie
 

((etapaetapa
 

2: 2: DocumentaDocumentațțiaia
 

de de 
licitalicitațțieie))

Vizitare amplasament
Municipiul va organiza o vizită a amplasamentului pentru companiile de pe lista 

scurtă furnizându-le aceiaşi calitate şi cantitate de informaţii
Desemnarea unei “Comisii de Evaluare” de către Municipiu
Identificarea câştigătorului
Faza negocierilor

Pregătirea versiunii finale a Contractului de Servicii de Consultanţă Managerială.
Consultanţii vor sprijini Municipiul şi Câştigătorul în faza de începere a executării Sarcinii
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Coordonarea temporalăCoordonarea temporală

Finalizarea Contractului de Delegare a Gestiunii şi a Contractului de Servicii de Consultanţă 
Managerială până la 1 iulie 2009
Aprobarea contractelor de delegare a gestiunii  de către Consiliul Local şi de către Consiliul 
Judeţean până la finele lunii iulie, în ceea ce priveşte conformarea acestora cu condiţiile 
contractului BERD;
Publicarea anunţului de participare 7-15 Octombrie 2009
Data limită de depunere a ofertelor 20 - 30 Noiembrie 2009
Raportul procedurii de licitaţie 1-15 Decembrie 2009
Comunicarea rezultatului procedurii 4 - 19Decembrie 2009
Semnarea Contractului 18- 31 Decembrie 2009
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Anexa nr. 2 la HCLM nr. _______/________ 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr._________ data __________ 

 
    1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract 
de prestare de servicii, 
    între 
    MUNICIPIUL ARAD, adresă B-dul Revoluţiei, nr. 75, telefon 0257/281850 fax 0257/284744,  
CUI 3519925 , cont trezorerie XXXXXXXXXXXXXXX, reprezentată prin Ing. Gheorghe  Falcă-
primar şi ec. Petru Tamaş – director executiv, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
    şi 
    ....................................... (denumirea operatorului economic), adresă ...................................., 
telefon/fax ...................., număr de înmatriculare ........................, cod fiscal ................., cont 
(trezorerie, bancă) .................................., reprezentată prin .......................... (denumirea 
conducătorului), funcţia ............... în calitate de prestator, pe de altă parte. 

Întrucât : 
       Prezentul contract a fost dezvoltat în contextul strategiei Municipiului Arad pentru 
implementarea condiţiilor convenite în Contractul de Credit nr. 35664  încheiat cu BERD  din data 
22.06.2005 şi modificat în 16.05.2009 prin Contractul nr. 40337. În concordanţă cu secţiunea n, p, q 
a contractului din 16 mai 2009,  Municipiul Arad înţelege contractul cu o companie cu experienţă în 
serviciile de transport public local sub un contract de servicii de consultanţă managerială, pe baza 
unei licitaţii publice deschise, pentru îmbunătăţirea serviciului de transport public local în Arad care 
va fi operat de către S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., companie deţinută în comun de 
Municipiul şi Judeţul Arad. Serviciile de transport public din Arad au fost reatribuite la S.C. 
Compania de Transport Public Arad S.A., fără licitaţie publică în baza unui Contract de delegare a 
serviciului de transport public local. 
 
 
    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 face obiectul contractului; 
    e. 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 în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 
    f. 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; 
     h. compania de consultanţă managerială - o entitate legală română sau străină care poate dovedi 
că are experienţă în managementul serviciilor de transport public local. 
     i. contract de servicii de consultanţă managerială - contractul încheiat cu o companie de 
consultanţă managerială cu experienţă în managementul transportului public local care pe baza 
experienţei acumulate asistă beneficiarulă pentru implementarea strategiei Municipiului cu privire la  
serviciile de transport public local. 
 
    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. 
 

Clauze obligatorii 
 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanţă managerială , pentru implementarea 
contractului de delegare a serviciilor de transport public local încheiat între Municipiul Arad şi S.C. 
Compania de Transport Public Arad S.A.  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. 
 
    5. Preţul contractului 
    5.1 – Valoarea estimată a contractului este de ………… incluzând şi eventualele premii sau 
prime.  

Plata se va face lunar de către achizitor potrivit acordurilor încheiate cu prestatorul, pe baza 
îndeplinirii indicatorilor de performanţă, anexa ….. la prezentul contract. 
 
    6. Durata contractului 
    6.1 - Durata prezentului contract este de 3 ani, începând de la data semnării contractului. 
 
    7. Executarea contractului 
    7.1 - Executarea contractului începe imediat după semnare. 
 
    8. Documentele contractului 
    8.1 - Documentele contractului sunt: 
- caietul de sarcini; 
- propunerea tehnică; 
- propunerea financiară; 
- Planului de Afaceri  al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A; 
- Contractul de delegare a serviciilor de transport public local încheiat între Municipiul Arad şi S.C. 
Compania de Transport Public Arad S.A; 



- Planul Managerial Operaţional – care va fi definitivat, pe baza Planului Managerial Operaţional 
depus de prestator în ofertă, în urma discuţiilor purtate între Municipiu şi Compania de consultanţă 
managerială. 
 
    9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
    9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de consultanţă necesare implementării prezentului 
contract şi a contractului de delegare a serviciilor de transport public local la standardele şi 
performanţele stabilite în propunerea tehnică, anexă la contract. 
    9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
    9.3 – Prestatorul va îndeplini toate obligaţiile prezentului contract numai în interesul dezvoltării  
serviciilor pentru transport local. 
    9.4 – Prestatorului îi este interzis să desfăşoare activităţi care intră în conflict de interese cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract . 
    9.5 – Pe întreaga durată a contractului Prestatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea tuturor 
informaţiilor privitoare la activitatea companiei care sunt confidenţiale sau sunt declarate de 
companie ca fiind confidenţiale. 
    9.6 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
    i) 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 achiziţionate; şi 
    ii) 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. 
 
    10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
    10.1 - Achizitorul se obligă să furnizeze informaţiile necesare implementării prezentului contract. 
     10.2- Achizitorul se obligă să monitorizeze performanţele prestatorului şi îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, prin intermediul autorităţii de autorizare sau la cererea Consiliului Local.. 
    10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
    (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată.) 
    10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
    11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
    11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
    (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.) 
    11.2 - 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 o cotă 
procentuală din plata neefectuată. 



    (Se precizează aceeaşi cotă procentuală, prevăzută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/săptămână 
de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.) 
    11.3 - 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. 
    11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare 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 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 
..................., pentru perioada de ....................... şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a 
contractului. 
    (Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună 
execuţie.) 
    12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere 
a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
    12.3 - 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. 
    12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ......... de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
    (Se precizează modul de restituire şi termenul.) 
    12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
    13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
    13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
    (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, 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. 
    13.2 - 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. 
    (Se precizează anexa care conţine graficul de prestare.) 
 
    14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
    14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 



 
    15. Recepţie şi verificări 
    15.1 - 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. 
    15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
    (Se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor.) 
 
    16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 
de la primirea ordinului de începere a contractului. 
    (Se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului.) 
    (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
    b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
    16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
    (2) În cazul în care: 
    i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
    ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 
de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 
sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiţional. 
    16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor 
de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
    16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 

16.5 - Prezentul contract va fi terminat în următoarele cazuri; 
a) Compania de Consultanţă nu a îndeplinit  o parte substanţială a criteriilor de 

performanţă, stabiliţi între părţi 
b) La expirarea perioadei stipulate în art. 3 
c) Înainte de expirarea perioadei stipulate în art. 3 , ca urmarea a acordului dintre părţi 
d) Din cauza unor modificări substanţiale ale condiţiilor prezentate înaine de semnarea 

prezentului contract 
16.6- În cazurile prevăzute la art. 16.5 partea iniţiatoare terminării contractului va notifica 

cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte. 
 
 
    17. Ajustarea preţului contractului 
    17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 



    17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizându-se formula convenită. 
    (Se precizează formula de ajustare.) 
 
    18. Amendamente 
    18.1 - 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. 
 
    19. Subcontractanţi 
    19.1 - 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. 
    19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
    (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
    19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
    (2) Sub contractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
    19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 
 
    20. Cesiunea 
    20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
    20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
    21. Forţa majoră 
    21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    21.3 - 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. 
    21.4 - 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. 
    21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
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. 
 



    22. Soluţionarea litigiilor 
    22.1 - 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. 
    22.2 - 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 
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 
România. 
    (Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor.) 
 
    23. Limba care guvernează contractul 
    23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
    24. Comunicări 
    24.1 - (1) Orice comunicare dintre 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 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
    25. Legea aplicabilă contractului 
    25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
    Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................., prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
    (Se precizează data semnării de către părţi.) 
 
           Achizitor,                                       Prestator, 
    ........................                          ........................ 
     (semnătură autorizată)                            (semnătură autorizată) 
              LS                                                 LS 
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