
M O D E L 

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr.__________/ _____________

În temeiul Acordului-Cadru nr.  ______  din data de _________, a intervenit prezentul contract
subsecvent, încheiat intre 

1. Părţile contractante 

1.1.  JUDEŢUL MUREŞ cu sediul în  Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, Judeţul Mureş, telefon 0265-
263211,  fax  0265-268718,  cod  fiscal  4322980,  cont  RO61TREZ24A510103200109X  deschis  la
Trezoreria Tîrgu Mureş, reprezentat prin Péter Ferenc, având funcţia de preşedinte,  în calitate de
Achizitor, pe de o parte,

şi 

1.2 ___________________,  cu  sediul  în  ___________________  judeţul  ______________
telefon/fax: _____________, număr de înmatriculare în registrul comerţului ______________, cod
unic  de  înregistrare  _____________,  cont  ________________  deschis  la  Trezoreria
_______________,  reprezentată  prin  _______________,  având  funcţia  de  ______________,  în
calitate de Prestator, pe de altă parte,

Definiţii 

In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale. 

b.  achizitor  şi  prestator  -  părţile  contractante,  aşa  cum sunt  acestea  numite  in  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. oferta – documentaţia care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;

e. propunerea tehnică – document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din documentaţia de
atribuire, stabilite de autoritarea contractantă;

f. propunerea financiară – document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute   prin
documentaţia de atribuire cu privire la preț, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;

g. 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;

h. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

Interpretare 

Termenul  “zi”sau  “zile”  sau  orice  referire  la  zile  reprezintă  zile  calendaristice,  daca  nu  se
specifică în mod diferit. 
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2. Obiectul contractului 

2.1. Pe baza datelor  şi  documentelor  furnizate de achizitor, prestatorul  va  presta servicii  de
difuzare  de emisiuni (de tip dezbatere, talk-show, masă rotundă, interviu, reportaj, campanie de
informare), anunţuri, comunicate, spoturi de informare audio-video, şi altor materiale de interes
public pentru asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean Mureş,  pe postul local de
televiziune  în  limba  română_______________________,  în  limita  a ________  minute, în
perioada  convenită,  în  conformitate  cu  obligaţiile  asumate  prin  prezentul  contract  şi  cu
respectarea prevederilor acordului-cadru. 

3. Durata contractului 

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ________ luni de la data de semnării lui de
către ambele părţi.

4. Preţul contractului. Modalităţi de plată

4.1. Preţul  total  a  serviciilor  ce  fac  obiectul  prezentului  contract,  constând  în  difuzarea
materialelor prevăzute la art. 2.1., este de ___________, la care se adaugă TVA.

4.2. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise de prestator pentru serviciile prestate
vor fi virate din contul achizitorului nr. RO61TREZ24A510103200109X, deschis la Trezoreria Tîrgu
Mureş, în contul prestatorului nr. _______________, deschis la Trezoreria _______________ .

5. Ajustarea preţului 

5.1 - Tarifele prestaţiilor se pot modifica doar ca urmare a unor modificări legislative, modificări
ale normelor tehnice sau dacă au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care
au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror
efect  se  reflectă  în  creşterea/diminuarea  costurilor  pe  baza  cărora  s-a  fundamentat  preţul
contractului.

5.2. - Preţurile din contract nu se actualizează.

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului sunt:

a) documentaţia de atribuire;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) acte adiţionale, dacă există.

7. Obligaţiile părţilor 

7.1. Obligaţii comune

7.1.1.  Părţile  contractante  au  obligaţia  să  asigure,  inclusiv  în  timpul  derulării  contractului,
accesul  publicului  cel  puţin  la  următoarele  informaţii:  destinatarii  finali  ai  fondurilor  de
publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecărui beneficiar final şi
termenele de executare a prevederilor contractuale.

7.1.2.  Accesul  la  informaţiile  de  la  pct.7.1.1.  se  realizează  prin  intermediul  autorităţii
contractante,  care  are  obligaţia  de  a  deţine  informaţii  actualizate  cu  privire  la  derularea
contractului.

7.1.3. Pe parcursul derulării contractului, părţile contractante vor colabora împreună şi se vor
informa reciproc despre toate problemele apărute pe parcursul derulării contractului. 
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7.2. Obligaţiile prestatorului

7.2.1.  Prestatorul  se  obligă  să  presteze  serviciile  angajate  prin  prezentul  contract  cu
profesionalismul  şi  promptitudinea  cuvenite  angajamentului  asumat  şi  conformitate  cu
propunerea sa tehnică şi financiară.   

7.2.2.  Prestatorul  este  răspunzător  atât  de  siguranţa  tuturor  operaţiunilor  şi  metodelor  de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

7.2.3. Prestatorul  se obligă să remedieze,  pe cheltuiala proprie, la  cererea achizitorului  şi  în
termenul indicat  de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor  cauzate de neîndeplinirea
obligaţiilor sale contractuale. 

7.2.4. Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum
acestea  ar  fi  parte  a  contractului  însuşi,  clauzele  prezentului  contract  fiind  aplicabile  în
integralitate. 

7.2.5. Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi
după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească
aplicabilă. 

7.2.6. Prestatorul se obligă să respecte celelalte obligaţii prevăzute în acordul-cadru încheiat de
părţi. 

7.3. Obligaţiile Achizitorului

7.3.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care le consideră
necesare pentru îndeplinirea contractului.

7.3.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în perioada 24-31 a fiecărei luni,
cu condiţia depunerii facturii aferente serviciilor prestate până la data de 20 a lunii respective.

8. Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
10% din preţul contractului fără TVA, respectiv  ____________lei,  în termen de 5 zile lucrătoare
de la data semnării contractului, într-una din următoarele modalităţi:

a) prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate
bancară ori de o societate de asigurări, acesta din urmă cu o valabilitate de minim _____ luni,
care devine anexă la contract;

b) prin  reţineri succesive ale garanţiei din plata cuvenită pentru facturile parţiale, sens în care,
prestatorul  are  obligaţia  de  a  deschide  un  cont  de  garanţie  la  dispoziţia  achizitorului,  la
Trezoreria Tîrgu Mureş, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. În contul
deschis se depune o sumă iniţială egală cu 0,5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv ___
lei;

c) prin depunerea acesteia la casieria autorităţii contractante.

8.2.  În cazul în care pe parcursul  executării  contractului  se suplimentează valoarea acestuia,
contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare
a contractului de achiziţie publică.

8.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
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8.4. -(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând
pe parcursul îndeplinirii  contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 

(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a
notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 

(3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de
a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

8.5. Garanţia de bună execuţie se va elibera în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către
contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă achizitorul nu a ridicat până la
acea dată pretenţii asupra ei.

9. Alte garanţii  

9.1. Achizitorul este îndreptăţit să urmărească orice pretenţie la daune pe care ar putea să o aibă
împotriva terţului/terţilor  susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor  asumate prin
angajamentul ferm.

9.2. În sensul celor prevăzute la art.9, toate drepturile prestatorilor împotriva terţului/terţilor
susţinător/susţinători sunt cesionate către achizitor, cu titlu de garanţie.

9.3.  Garanţia  suplimentară  instituită  prin  prevederile  art.9.1  şi  9.2,  nu  diminuează  cu  nimic
responsabilitatea ce revine prestatorului pentru aducerea la îndeplinire întocmai şi la termenele
convenite a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

10. Răspunderea contractuală 

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească întocmai
şi  la  timp oricare  din  obligaţiile  asumate prin  contract,  achizitorul  are  dreptul  de  a  deduce
penalită i  în  cuantum  de  0,15%  din  preţul  contractului,  inclusiv  TVA,  pentru  fiecare  zi  deț
întârziere.

10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art.7.3.2., prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a
diminua ritmul prestării, iar achizitorul are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu 0,15% pe zi din valoarea contractului. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11. Confidenţialitate  

11.1. In executarea prezentului contract, fiecare parte se obligă să păstreze confidenţialitatea
asupra  tuturor  informaţiilor  sub  orice  formă  s-ar  prezenta  (orala,  scrisă,  numerică,  etc.)
referitoare la prezentul contract şi la anexele acestuia. 

11.2. Obligaţia de confidenţialitate asumata de părţi incumba şi colaboratorilor, consultanţilor,
salariaţilor şi, în general, tuturor prepuşilor acestora. Părţile îşi asumă obligaţia de a înştiinţa
persoanele prevăzute mai sus asupra caracterului confidenţial al informaţiilor şi de a veghea la
respectarea acestei obligaţii. 

11.3. Obligaţia de confidenţialitate asumată potrivit prezentului contract îşi va produce efectele
si după încetarea, din orice cauza, a prezentului contract. 

12. Modificarea şi încetarea contractului  

12.1. Părţile  contractante  au  dreptul,  pe  durata  îndeplinirii  contractului,  de  a  conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, numai dacă modificarea este nesubstan ială,ț
respectiv  poate  fi  încadrată  într-una  din  situa iile  reglementate  de  lege  pentru  modificareaț
acestuia fără organizarea unei noi proceduri de achizi ie publică.ț
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 12.2. Contractul poate înceta anterior termenului reglementat la art.3.1., în una din următoarele
situaţii: 

a) prin acordul de voinţă al părţilor; 

b)  prin  denunţare  unilaterală  a  acordului-cadru,  în  cazul  intervenţiei  uneia  din  situaţiile
reglementate la art. 12.2. lit “b” din acordul-cadru; 

c) prin rezilierea acordului-cadru, în condiţiile art. 12.2. lit „c” din acordul-cadru;  

d) prin reziliere, în condiţiile  art.13 din prezentul contract.

13. Rezilierea contractului 

13.1. În cazul în care, prestatorul nu îşi execută întocmai şi la timp oricare din obligaţiile pe care
şi le-a asumat, contractul va fi reziliat la expirarea termenului de 7 zile de la primirea notificării
de  punere  în  întârziere,  fără  alte  formalităţi  prealabile,  dacă  prestatorul  nu  îşi  îndeplineşte
obligaţia/obligaţiile  înăuntrul  acestui  termen.  În  acest  caz prestatorul  nu va  fi  îndreptăţit  să
pretindă nici o sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului.

13.2.  Pentru  neexecutarea  totală  a  obligaţiilor  asumate,  prestatorul  are  obligaţia  de  a  plăti
achizitorului cu titlu de daune compensatorii, o sumă în cuantum de 10% din valoarea totală a
contractului  subsecvent, inclusiv  TVA, prevăzut la articolul  4. În acest caz achizitorul  nu este
dator să probeze existenţa şi/sau mărimea prejudiciului suportat.

13.3.  Sumele  pe  care prestatorul  are  obligaţia  de a  le  plăti  achizitorului,  cu  titlu  de  daune
compensatorii, stabilite conform art. 13.2, vor fi facturate de achizitor. Prestatorul are obligaţia
de  a  achita  aceste  facturi  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  primirii  acestora.  În  caz  de
neachitare a acestora în termenul stabilit va percepe penalită i în cuantum de 0,15% pe zi deț
întârziere, din suma datorată.

13.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în
mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

14. Subcontractanţi

14.1  –  Prevederile  art.13  din  acordul-cadru  referitoare  la  subcontractare  se  aplică  în  mod
corespunzător.

15. Verificări şi recepţie 

15.1.  Achizitorul  are  dreptul  de  a  verifica  modul  de  prestare  a  serviciilor  pentru  a  stabili
conformitatea lor cu propunerea tehnică şi caietul de sarcini.

15.2.  Recepţia  se va  face in  momentul  transmiterii  la  sediul  achizitorului  a  facturii  aferente
prestărilor de servicii, care este însoţită de un exemplar al materialului audio-video difuzat pe
suport electronic (CD sau DVD) şi media planul aferent lunii  în care acestea au fost difuzate,
solicitarea scrisă transmisă de achizitor în baza căreia au fost difuzate materialele i raportulș
lunar privind  cantitatea materialelor difuzare şi valoarea aferentă acesteia.

16. Cesiunea 

16.1 - O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care prestatorul transferă
contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al achizitorului. Cu
excepţia  cazurilor  expres  prevăzute  în  contract,  prestatorul  nu  va  cesiona  niciuna  dintre
obligaţiile sale contractuale.

16.2 -  Prin excepţie de la prevederile art. 16.1:
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    (a) fiecare parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte
instituţii  financiare,  dreptul  său  la  orice  sume  de  încasat  sau  care  vor  deveni  încasabile  în
derularea contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă parte;

    (b) achizitorul va efectua plăţi directe către subcontractanţii care şi-au exprimat opţiunea în
acest sens, în conformitate cu prevederile legale;

    (c) în cazul rezilierii contractului de către achizitor, în conformitate cu prevederile art. 13
achizitorul  va  ceda  către  prestator  orice  subcontract  imediat  după  primirea  notificării
achizitorului în acest sens;

    (d)  prestatorul  este  înlocuit  de  un  nou  prestator, atunci  când  drepturile  şi  obligaţiile
prestatorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul
unui  proces  de  reorganizare,  inclusiv  prin  fuziune  sau  divizare,  de către  noul  prestator  care
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să
nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice.

16.3 - Aprobarea unei cesiuni de către achizitor nu-l va elibera pe prestator de obligaţiile care îi
revin pentru partea de contract  deja executată sau partea necesionată pentru care se poate
reţine garanţia de bună execuţie a prestatorului.

16.4 - În cazul în care prestatorul a cesionat, integral sau parţial, contractul fără respectarea
prevederilor prezentei clauze, achizitorul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea contractului
prevăzută în art. 12 i/sau art.13.ș

17. Forţa majoră 

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă

17.2.  Forţa  majoră  exonerează  părţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor  asumate  prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3. 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.

17.4. 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.

17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1. 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 legătură
cu îndeplinirea contractului.

18.2.  Dacă  achizitorul  şi  prestatorul  nu  reuşesc  să  rezolve  în  mod  amiabil  o  divergenţă
contractuală, aceasta se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti din România.

19.  Limba care guvernează contractul

19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1.  -  (1)  Orice  comunicare  între  părţi,  referitoare  la  îndeplinirea  prezentului  acord-cadru,
trebuie să fie transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii  cât şi  în momentul
primirii. 

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării. 

21. Legea aplicabilă contractului

21.1. Contractul se supune legisla iei din România.ț

Părţile au convenit să încheie astăzi ____________ prezentul contract, în 2 (două) exemplare,
având aceeaşi forţă juridică, unul pentru achizitor şi unul pentru prestator.

Achizitor, Prestator,

JUDEŢUL MUREŞ
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