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ACORD CADRU  DE PRESTARI SERVICII 
Nr. … / ...... 

 
 
PREAMBUL 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică cu modificarile si 
completările ulterioare și ale Hotărîrii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din legea 
Legea nr,98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru între: 
 
1. Părțile acordului cadru: 
Asocierea formata conform protocol de asociere Nr. 1746/ 14.08.2020 din CENTRUL EUROPEAN 
CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU - lider de asociere 
si Sectorul 4 al Municipiului București - membru de asociere, în calitate de PROMITENT 
ACHIZITOR, 
 
şi 
 
S.C. …………………………………., având sediul în ……….. nr….., bl……, sc…., et…., ap…., sector 
…Tel:……; înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerţului sub nr. ……., C.I.F. ……., având 
cont curent la …., cod IBAN ……., , TREZORERIA ….. …, , reprezentată prin …………………. în 
calitate de ………. denumită în continuare PROMITENT PRESTATOR,  pe de altă parte,  
S.C. …………………………………., având sediul în ……….. nr….., bl……, sc…., et…., ap…., sector 
…Tel:……; înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerţului sub nr. ……., C.I.F. ……., având 
cont curent la …., cod IBAN ……., , TREZORERIA ….. …, , reprezentată prin …………………. în 
calitate de ………. denumită în continuare PROMITENT PRESTATOR,  pe de altă parte,  
S.C. …………………………………., având sediul în ……….. nr….., bl……, sc…., et…., ap…., sector 
…Tel:……; înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerţului sub nr. ……., C.I.F. ……., având 
cont curent la …., cod IBAN ……., , TREZORERIA ….. …, , reprezentată prin …………………. în 
calitate de ………. denumită în continuare PROMITENT PRESTATOR,  pe de altă parte,  
S.C. …………………………………., având sediul în ……….. nr….., bl……, sc…., et…., ap…., sector 
…Tel:……; înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerţului sub nr. ……., C.I.F. ……., având 
cont curent la …., cod IBAN ……., , TREZORERIA ….. …, , reprezentată prin …………………. în 
calitate de ………. denumită în continuare PROMITENT PRESTATOR,  pe de altă parte,  
S.C. …………………………………., având sediul în ……….. nr….., bl……, sc…., et…., ap…., sector 
…Tel:……; înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerţului sub nr. ……., C.I.F. ……., având 
cont curent la …., cod IBAN ……., , TREZORERIA ….. …, , reprezentată prin …………………. în 
calitate de ………. denumită în continuare PROMITENT PRESTATOR,  pe de altă parte,  
 
2. Definiţii  
2.1. - În prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 



a. Acord – cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul 
sau ori mai mulți operatori care are ca obiect stabilirea termenilor si condițiilor care guvernează contractele 
de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, 
după caz cantitățile avute în vedere; 
b. Contract de achiziție publică de servicii – contractul de achiziție publică care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de lucrări;  
c. Promitentul - Achizitor si Promitentul/ii – Prestatori – părțile contractante, așa cum sunt acestea 
numite în prezentul acrod – cadru  respectiv achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt 
acestea numite în prezentul acord cadru și respectiv în contractele subsecvente; 
d. Standarde – standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și 
în propunerea tehnică; 
e. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului subsecvent, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin acordul cadru și 
contractele subsecvente; 
f. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al acordului cadru/contractului subsecvent;  
g. 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 aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
h. forţa majoră -  orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil care oprește să fie 
executate obligațiile ce le revin părților, potrivit prezentului acrod cadru și este constatat de o autoritate; 
 
3. Interpretare 
3.1  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. În cazul în care ultima zi a termenului se împlinește intr-o zi nelucrătoare, termenul va expira 
la sfârsitul următoarei zile lucrătoare. 
3.3 Definitiile se completeaza cu prevederile Legii nr. 98/2016. 
 
4. Scopul și obiectul acordului cadru 
4.1 Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna 
contractele subsecvente de prestare servicii ce urmează să fie atribuite pe durata derulării prezentului 
acord cadru; 
4.2  Prestatorul/ii asigură prestarea serviciilor de curățenie generală astfel cum sunt descrise în caietul de 
sarcini;  
4.3 Contractele subsecvente vor fi încheiate de către promitentul prestator cu promitentul achizitor în 
funcție de necesitățiile și resursele financiare ale promitentului achizitor; 
 
 
 
5. Documentele acordului cadru si contractelor subsecvente 
5.1 Documentele acordului cadru sunt: 
a) Anexa nr. 1 – propunerea privind detalierea serviciilor de curățenie ; 
b) Anexa nr. 2 - propunerea financiară ( tehnică ) ; 
c) caietul de sarcini. 
5.2 Atribuirea Contractelor Subsecvente se va face către ofertantul (devenit semnatar al acordului-cadru) 



clasat pe primul loc în clasamentul final pentru atribuirea acordului-cadru. 
Operatorul/operatorii economici declarați câștigător se obligă să dea curs invitației pentru încheierea 
contractelor subsecvente.  
Dacă operatorul economic cu care se încheie contractul subsecvent nu prestează activitatea la timp și/sau 
calitatea serviciilor nu este cea solicitată (luând conform anexă caiet de sarcini mai puțin de 15 puncte), 
se reziliază contractul (cu consecințele legale și contractuale ce se impun) și se va transmite invitație de 
semnare a contractului subsecvent pentru cel clasat pe cel de-al doilea loc  și tot așa . 
În cazul în care operatorul/îi economic/i declarați câștigători că̆ruia autoritatea contractantă  îi transmite 
o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent  nu are capacitatea de a răspunde acestei solicită̆ri 
deoarece cantitatea care face obiectul contractului depă̆şeşte cantitatea minim estimată̆ pentru un 
contract subsecvent  și/sau este deja implicat în realizarea altui contract subsecvent care se derulează în 
paralel cu cel ce se dorește a fi atribuit, acesta va invocă și justifică această situație care conduce la 
refuzul semnării unui alt contract subsecevnt (fără a există repercursiuni/sancțiuni din partea autorității 
contractante). 
6.3. Pe parcursul derulării contractelor subsecvente autoritatea contractantă va monitoriza derularea 
acestora potrivit  Indicatorilor de performanță stabiliți pentru activitățile și rezultatele activităților prin 
raportare la cerințele din Caietul de Sarcini și clauzele din Contract. 
Indicatorii de performanța pe baza carora va realiza monitorizarea se regăsesc detaliați la nivelul Anexei 
aferenta caietului de sarcini. 

  
6. Prețul unitar al serviciilor 
6.1 Valoarea acordului cadru este de ......... fără TVA, respectiv.... cu TVA; 
6.2 Prețurile unitare ale serviciilor de curățenie sunt cele prevăzute de promitentul – prestator/ 
promitenții prestatori în propunerea financiară anexă la prezentul acord cadru. 
6.3 Preturile unitare, prevazute în oferta promitentului prestator, anexa la acordul-cadru ramân 
neschimbate  (situatie aplicabila pentru contractele subsecvente ce vor fi semnate si finalizate în primele 
12 luni,  în baza acordului cadru).  
Preturile unitare ofertate sunt configurate/ astfel: 
...................... 
........................ 
................................... 
 
6.4 Părțile convin și recunosc faptul că valoarea estimată a acordului cadru a fost stabilită cu respectarea 
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare. În 
condițiile în care la încetarea acordului cadru, valoarea estimată a acestuia din orice motive nu a fost 
atinsă, promitentul/ii prestator/i nu poate pretinde de la promitentul achizitor achitarea valorii estimate 
sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și valoarea contractată 
prin contractele subsecvente. 
 
7. Durata acordului  -  cadru 
7.1 Durata prezentului acord cadru este de 12 luni de la semnarea de către părțile contractante și 
înregistrarea la achizitor. 
7.2 Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățiile autorițății contractante, pe toată 
perioada de valabilitate a acordului cadru. 
 
8. Amendamente 



8.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația in vigoare și în conformitate cu 
articolul 221 din Legea 98/2016. 
Modificarea acordului-cadru/contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va 
putea efectua în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și al prevederilor din cadrul 
Instrucțiunilor ANAP. 
În derularea acordului-cadru pot fi introduse tipologii noi de produse/servicii, în baza art. 221 alin. (1), lit. 
e) din Lege nr. 98/2016 coroborat cu art. 6 alin. (4) din Instrucțiunea nr. 3/2017, tratate că și modifică̆ri 
contractuale "nesubstanţiale - adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a 
contractului/acordului-cadru, care sunt în legătură cu ducerea la îndeplinire a acordului-cadru (necesare 
pentru eficientizarea procesului de implementare a respectivului contract din prisma autorită̆ţîi contractante 
şi/sau pentru îmbunătăţirea călită̆ţîi rezultatului acestuia), în limita a 10% din valoarea acordului-cadru. 
Preţurile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din contract, cu 
adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modificării, se va lua în 
calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natură produsului, 
nivelul de calitate, proveniență după caz, precum și orce aspect care impactează prețul, la care se adaugă un 
profit rezonabil. Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul 
respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia produselor/serviciilor/lucrărilor, ce fac 
obiectul modificării, s-a făcut în condiţîi de eficienţă economică şi socială, obţînându-se nivelul de calitate 
necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 
În derularea acordului-cadru se va ține cont de tipologiile de servicii/produse incidente, chiar dacă vor fi 
deulate/utilizate în alte locații decât cele menționate în caietul de sarcini – locațiile din caietul de sarcini nu 
sunt limitative, în derularea acordului cadru. 
8.2 Partea care propune modificarea acordului-cadru are obligația de a transmite celeilalte părți 
propunerea de modificare a acestuia cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se consideră că 
modificarea ar trebui să producă efecte. 
8.3 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului 
promitentului-achizitor de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu 
dispozițiile dreptului comun. 
8.4 Promitentul-achizitor are dreptul de a denunța unilateral acordului-cadru în perioada de valabilitate a 
acestuia, în cazul modificarii acordului-cadru în alte condiții decat cele prevăzute de prevederile legale 
în vigoare. 
 
9. Obligațiile promitentului – prestator  
9.1 Promitentul – prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul 
Achizitor, să presteze serviciile de curățenie cu profesionalimul și promtitudinea cuvenite 
angajamentului asumat, la standardele/performanțele prezentate în propunerea financiară ( tehnică ) 
conform cerințelor din caietul de sarcini, clauzelor prezentului acord-cadru, respectând toate 
reglemantarile legale în vigoare. 
9.2 Promitentul prestator se obligă ca serviciile prestate să resepecte toate clauzele prevăzute in 
prezentul acord-cadru si anexele sale - parte integrantă a acordului-cadru. 
9.3 În cazul în care promitentul-prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, 
promitentul-achizitor are dreptul de a considera ca promitentul-prestator nu are capacitatea de a 
raspunde solicitarilor promitentului-achizitor, acesta din urmă fiind îndreptățit se ia masurile ce se 
impun potrivit legislației incidente 
9.4 Promitentul-prestator este raspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 



utilizate, cât si de calificarea persoanalului folosit pe toată durata acordului cadru, obligându-se să 
respecte legislația în vigoare la sănătatea și securitatea muncii. 
9.5 Promitentul-prestator are obligația de a încheia in termen de 10 zile de la semnarea acordului-cadru, 
o asigurare de răspundere civilă profesională, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind 
serviciile prestate, echipamentele, personalul propriu, precum si daune sau prejudiciile aduse către terțe 
persoane fizice sau juridice și o va menține în vigoare pe toată durata derulării prezentului acord-cadru. 
9.6 Promitentul-prestator se obligă să îl despăgubească pe promitentul-achizitor împotriva oricăror: 
i. Reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală ( 
brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), și  
ii. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, rezultate din culpa exclusivă a promitentului 
prestator. 
9.7 Promitentul-prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale aumate prin 
prezentul acord-cadru. 
9.8 Promitentul-prestator se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru și 
ori de câte ori este necesar în conformitate cu prevederile prezentului acord-cadru și ale legislației în 
vigoare. 
9.9 Promitentul-prestator se obligă să raspundă solicitării promitentului-achizitor de a încheia un 
contract subsecvent la solicitarea acestuia conform notelor de comanda. 
9.10 Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației care face obiectul prezentului 
acord-cadru se transmit promitentului-achizitor odata cu predarea documentației. 
9.11(1) Promitentul-prestator are obligația de a prezenta la încheierea acordului-cadru toate contractele 
încheiate cu subcontractanții desemnați.  
(2) Lista subcontractanțiilor or, cu datele de recunoastere ale acestora, cât si contractele încheiate cu 
aceștia se constituie anexe l acordul cadru. 
9.12 Promitentul-prestator se obligă ca prin raspunsurile la invitațiile de semnare a contractului 
subsecvent să nu modifice elementele/condițiile stabilite prin acordul-cadru. 
9.13 Promitentul-prestator are obligația de a raspunde invitației de semnare a contractului subsecvent 
transmisă de promitentul achizitor, în termenul specificat specificat în cadrul acestora de către 
promitentul achizitor. 
9.14 Promitentul prestator va considera toate documentele si informațiile care i sunt puse la dispoziție 
referitoare la acordul-cadru sau contractul subsecvent de servicii drept private și confidențiale după caz, 
nu vor publica sau divulga niciun element al acordului cadru sau a contractului subsecvent de servicii 
fără acordul scris, prealabil, al promitentului achizitor. 
 
10. Obligațiile promitentului – achizitor  
10.1 Promitentul-achizitor se obligă în baza contractului subsecvent atribuit promitentului-prestator să 
achiziționeze serviciile de curățenie, în condițiile convenite în prezentul acord-cadru. 
10.2 Promitentul-achizitor se obligă să  plătească prețul serviciilor prestate către promitentul prestator în 
termenele convenite prin acordul-cadru și contractul subsecvent care se va încheia. 
10.3 Promitentul achizitor se obligă sa nu inițieze, pe durata prezentului acord cadru o nouă proceduă de 
atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord cadru, cu 
excepția cazurilor în care: 
i. promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le executa; 
ii. promitentul-prestator refuză semnarea contractului subsecvent; 
iii. promitentul-prestator întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 zile din culpa sa 
exclusivă; 



 10.4 Promitentul-achizitor este îndreptîțit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea 
estimată a contractului subsecvent pe care intenționează sa il atribuie, cumulată cu suma contractelor 
subsecvente atribuite anterior, depașește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în 
raport cu anumite praguri valorice 
10.5 Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contractul promitentul prestator ori de câte ori 
intenționează să achiziționeze serviciile care fac obiectul acordului cadru, respectând condițiile 
estențiale stabilite la încheierea acestuia. 
 
11. Ajustarea prețului 
11.1 Ajustarea prețului contractului: Preturile unitare din acordul-cadru se ajustează la fiecare 12 luni, 
prin indexarea acestora cu rata de inflație, astfel 
P total/mp nou = P total/mp aferent perioadei precedente * (100 + media indicilor de inflație comunicați de 
Institutul Național de Statistică în cele fiecare din cele 12 luni precedente momentului realizării indexării). 
Actualizarea prețului poate fi solicitată dupa 12 luni de la încheierea primului contract subsecvent. 
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, ajustarea se va face si având la baza modificarile legislative, 
modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative 
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se 
reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului si doar pentru 
restul ramas de prestat.    
Formula de actualizare, în funcție de modificarea salariului minim pe economie: 
Pa=Pi x Is, unde Pa= preț actualizat; Pi= preț inițial; Is = indice modificare salariu minim (Is=Sma/Smi); 
Sma=salariul minim actualizat; Smi = salariul minim initial.                                        
11.2 Plata serviciilor prestate se face în baza confirmării scrise a prestării(recepției) de către 
reprezentantul desemnat de către prestatorul achizitor. 
 
12. Modalități de plată 
12.1 Plata pentru serviciile prestate, se face în termen de 30 zile de la data primirii facturii în original la 
sediul achizitorului, pe baza procesului verbal de recepție fără obiecțiuni și documentelor suport anexate 
acestora. 
 
13 Conflictul de interese 
13.1 Promitentul prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndeparta orice situație de 
conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente 
ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv si imparțial. 
13.2 Promitentul-prestator garantează ca va înlocui imediat si fără nici un fel de compensație din partea 
promitentului-achizitor, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict 
de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris promitentul achizitor. 
13.3 În situația în care ulterior momentului încheierii acordului-cadru, promitentul prestator cu care s-au 
încheiat contracte subsecvente în baza prezentului acord cadru se află în situatie de conflic de înterese 
sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea 
executării contractelor subsecvente și nu notifică promitentul-achizitor, conform art.14.2 asupra situației 
apărute, în vederea luării măsurilor necesare înlăturării conflictului de interese, aceasta dă dreptul 
promitentului achizitor de a rezilia contractul subsecvent, fără obligația notificării formale a 
promitentului-prestator. 
 
14. Subcontractarea 



14.1  La incheierea acordului cadru / contractului subsecvent sau atunci când se introduc noi 
subcontractanti, este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu 
subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, 
precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie 
sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor 
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, 
optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea 
Achizitorului (daca este cazul).  
14.2 Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 
Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in 
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.  
14.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
implementare a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii acordului 
Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul 
inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.  
14.4 In situatia prevazuta la art. 14.2 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de 
implementare a contractului, in urmatoarele situatii: a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta 
ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de subcontractanti; b) declararea unor noi 
subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate 
au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. c) renuntarea, retragerea 
subcontractantilor din contract  
14.5 In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte:  
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii 
tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 
- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu 
dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de 
contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  
14.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.  
 
14.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita în condițiile legislatiei achizitiilor, iar 
Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii 
acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in 
acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind 
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de 
Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.  

  
15.Plata directa către subcontractanți 
15.1 Promitentul-Achizitor poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de 
către subcontractanti dacă aceștia si-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozitiior legale 
aplicabile. 
15.2 În aplicarea prevederilor pct. 15.1. subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării lor în 
ofertă și oricum nu mai târziu de data încheierii contractului sau la momentul introducerii acestora în 



contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Promitentul-Achizitor. 
15.3 Promitentul-Achizitor efectuează plățile directe către subcontractantii agreați doar atunci când 
prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Promitentul-
Achizitor, Promitentul-Prestator și subcontractant sau de Promitentul-Achizitor și subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, Promitentul-Prestator blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de 
subcontractant. 

 
16.Terțul susținător 
16.1.Prezentul acord reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea 
obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu 
de garanție, prin semnarea prezentului contract, Promitentul-Prestator consimte că Promitentul-Achizitor se 
poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări 
orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea 
obligațiilor asumate de către acesta. 
16.2. În cazul în care Promitentul-Prestator este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, 
terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 
angajament ferm. 

 
17.Neîndeplinirea obligațiilor 
17.1 În cazul în care, Promitentul-Prestator declară că nu are capacitatea de a presta serviciile conform 
solicitării Promitentului-Achizitor sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, 
Promitentul-Prestator va suferi consecințele prevăzute în prezentul acord-cadru pentru neîndeplinirea 
obligațiilor în sarcina sa, după cum urmează: 
a) în situația în care Promitentul-Prestator clasat pe primul loc nu are capacitatea de a presta serviciile 
conform solicitării Promitentului-Achizitor sau nu răspunde in termenul menționat în prezentul acord-cadru 
iar Promitentul-Achizitor este nevoit să încheie contractul subsecvent cu următorul clasat, Promitentul-
Prestator în culpă, datorează daune-interese egale cu 10% din valoarea contractului subsecvent în cauză, 
b) în cazul în care niciunul dintre Promitenții-Prestatori nu poate presta serviciile ce fac obiectul unui 
contract subsecvent pe care Promitentul-Achizitor intenționează să-l încheie, iar Promitentul-Achizitor se 
află în imposibilitatea obținerii realizării serviciilor respective, fiecare Promitent-Prestator va datora 
Promitentului- Achizitor daune-interese egale cu valoarea contractului subsecvent în cauză. 
. 
17.2 Promitentul-Achizitor îșî rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Promitentul-Prestator, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Promitentul-
Prestator. în acest caz, Promitentul- Prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din acordul-cadru îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia. 
17.3 Daunele-interese datorate de către Promitentul-Prestator vor fi plătite în termen de maxim 15 de zile 
de la data înștiințării primite din partea Promitentului-Achizitor sau vor fi deduse de către Promitentul-
Achizitor din orice sume datorate Promitentul-Prestator 
 
 18.Încetarea acordului - cadru 
18.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept: 
i. prin ajungerea la termen 
ii. prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în 



raport cu anumite praguri valorice 
iii. orice alte clauze agreate în conținutul prezentului acord cadru. 
18.2 Acordul-cadru poate înceta și prin acordul de voință al părților; 
18.3 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului 
Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile 
dreptului comun, Promitentul-Achizitor are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
a) Promitentul-Prestator se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice ; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitentului - Prestator respectiv având în vedere o încălcare 
gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
c) În cazul modificării acordului cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
18.4  Acordul-cadru este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care 
Promitentul- Achizitor a încheiat acordul-cadru se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii acordului-cadru, cu persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 
depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai 
prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractantă/prestatorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile 
contractuale ulterior încheierii acordului-cadru, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la 
încheierea contractului. 
18.5  Promitentul-Achizitor poate rezilia acordul-cadru cu efecte depline (de jure) după acordarea unui 
preaviz de 15 zile Promitentului-Prestator, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei 
autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a) Promitentul-Prestator nu execută acordul-cadru în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a 
se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă 
etc.);    
b) Promitentul-Prestator refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Promitentul 
- Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia; 
c) Promitentul-Prestator cesionează obligațiile rezultate din acordul-cadru ori sub contractează cu 
nerespectarea prevederilor prezentului acord-cadru; 
d) Promitentul-Prestator și/sau reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură 
cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
e) Promitentul-Prestator se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice 
mijloc de probă de către Promitentul-Achizitor; 
f) Împotriva Promitentul-Prestator și/sau a reprezentanților săi legali a fost pronunțată o hotărâre având 
autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice 
altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
g) Promitentul-Prestator și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 
persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă 
pentru: 
1. a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu acordul-cadru; 
2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu acordul-cadru; 
3. sau dacă oricare din membrii personalului Promitentul-Prestator, agenți sau subcontractanți dau sau se 



oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 
paragraf. 
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, 
Promitentul-Prestator a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului-cadru ca rezultat al 
neexecutării obligațiilor contractuale; 
i) pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese; 
j) în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în acordul-cadru dreptul 
Promitentului - Achizitor de a solicita rezilierea. 
k) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul Promitentului-Prestator, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adițional la prezentul acord-cadru; 
l) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea acordului-cadru, inclusiv 
întreruperea finanțării din motive neimputabile Promitentului-Achizitor; 
18.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Promitentul-Prestator remediază situațiile invocate 
de către Promitentul- Achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar Promitentul - 
Achizitor nu va mai fi îndreptățit să rezilieze acordul-cadru, sub condiția ca situația de încălcare a 
obligațiilor contractuale generată de Promitentul-Prestator să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la 
timp a acordului-cadru, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Promitentul-Achizitor va fi 
îndreptățit și la plata de daune-interese. 
18.7 Incetarea prezentului acord-cadru nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 
părțile contractante. 
18.8 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
acordului-cadru. 
18.9 In termen de 60 de zile de la data rezilierii acordului cadru, Promitentul-Prestator trebuie să prezinte 
orice factură necesară pentru serviciile care au fost furnizate înainte de data rezilierii. 
 
19. Forța majoră 
19.1 Dacă o parte este sau va fi împiedicată prin forța majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile 
sale, partea afectată va notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor 
împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau 
prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, Promitentul-Prestator va suspenda prestarea 
serviciilor. 
19.2 Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord- 
cadru, pe toata perioada în care aceasta acționează. 
19.3 Îndeplinirea acordului cadru va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
19.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în 
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
19.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fără ca 
vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
20. Comunicări 
20.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie 
transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 



primirii. 
20.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
20.3 Orice comunicare făcută de una dintre părți va fi considerată primită: 
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre părți, 
ii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau 
e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată 
primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare). 
20.4 Prezentul acord-cadru poate fi modificat prin acordul scris al Promitentului-Achizitor și al 
Promitentului- Prestator, în condițiile legislației în vigoare. 
  
21.Soluționarea litigiilor 
21.1 Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-
cadru. 
21.2 In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris 
asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In 
cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are 
obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la 
soluționarea pe cale amiabilă a disputei. 
21.3 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil 
o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 
instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare 
 
22. Legea aplicabilă si limba acordului - cadru 
22.1  Legea care guvernează acest acord-cadru și în conformitate cu care acesta este interpretat este legea 
română. 
 
23.Protecția datelor cu caracter personal 
23.1  Protecția datelor cu caracter personal de către părțile contractante se va face in conformitate cu 
prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor). 
23.2 În cazul în care pe parcursul derulării contractului și pentru îndeplinirea acestuia, Prestatorul a 
colectat, folosit, transferat, stocat sau procesat informații furnizate de către achizitor, care pot fi atribuite 
unor persoane fizice după cum sunt definite de legea aplicabilă, acesta are obligația de a lua toate măsurile 
tehnice, organizaționale și personale pentru a proteja aceste date cu caracter personal, în conformitate cu 
legile aplicabile și regulamentele profesionale. 
 
24. Clauze privind confidențialitatea 
24.1 – (1) Părţile se angajează în mod expres să păstreze confidenţialitatea asupra prevederilor prezentului 
contract pe toată durata contractului, asupra tuturor datelor/informaţiilor/documentelor care le sunt 



încredinţate şi/sau asupra tuturor detaliilor referitoare la activitatea celeilalte părţi, indiferent de modul în 
care le-au fost aduse la cunoştinţă şi/sau le-au fost transmise de către cealaltă parte, inclusiv în cursul 
discuţiilor/întâlnirilor necesare pentru încheierea/îndeplinirea prezentului contract. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), Achizitorul are dreptul de a face publice datele/informațiile/ 
documentele realizate de către Prestator în urma finalizării prezentului contract prin aplicarea prevederilor 
legale referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public și/sau privind soluționarea petițiilor, ori 
prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în care o atare acțiune este necesară realizării 
activității Achizitorului, dar numai cu condiția păstrării confidențialității asupra datelor de identificare a 
Prestatorului. 
24.2 – Nu se consideră încălcare a clauzei de confidenţialitate prevăzută la art. 24.1, dezvăluirea datelor/ 
informaţiilor/ documentelor, în cazurile în care acestea: 
a) erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulaţie publică la 
data dezvăluirii lor; 
b) au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi  în acest sens; 
c) au fost dezvăluite de către Prestator terţelor persoane, cum ar fi angajații/colaboratorii acestuia, a căror 
implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 
d) au fost dezvăluite ca urmare a unei obligaţii legale care trebuia îndeplinită. Prevederile art. 24.1 alin.(2) 
rămân aplicabile. 
 
25 Caracterul de document public 
Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor 
prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informații de interes public și nu pot fi 
restricționate decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală. 
 
26. Dispoziții finale 
Fiecare persoană care semnează prezentul acord cadru declară și garantează părților că este reprezentantul 
legal al părții pentru care semnează. 
 
Prezentul acord-cadru a fost încheiat în ...... (......) exemplare originale, ... (.........) pentru Promitentul- 
Achizitor și ..... (........) pentru Promitentul – Prestator. 
 

 
PROMITENT-ACHIZITOR                                                    PROMITENT-PRESTATOR 
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