
Servicii de supraveghere, curățenie și expoziții pentru Muzeul Brăilei ”Carol I” 

Pagină 1 din 9 

Piața Traian, nr. 3, Brăila 

PROIECT DE  

ACORD – CADRU 

PRESTĂRI DE SERVICII 

 

În temeiul dispozițiilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru, 

 

1 Părțile Acordului-Cadru 

1.1. MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, cu sediu Piața Traian, nr. 3, Brăila, telefon 

0339.401.002, fax. 0339401003 cod fiscal 5217575 cont trezorerie 

RO60TREZ24G670303200130X reprezentată prin Prof. univ. dr. Ionel CANDEA - funcția 

Manager și Ec. Mariana VERNESCU – CONTABIL ȘEF, în calitate de calitate de 

promitent-beneficiar, pe de o parte 

 

și  

1.2. Prestator: …………………………………….……..…………, persoană juridică română, cu 

sediul în ………………………………….., Str. ……………………………………………, 

nr. ………, Județ/Sector ………..…, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 

…………………………, conform Certificatului de înmatriculare Seria ………, Nr. 

…………, din ……………, Cod unic de înregistrare (CUI) ……………………, Cod de 

identificare fiscală (CIF) ……………………….., cont curent nr. 

………..………….………………………, deschis la ………………………………………, 

Tel. …………, Fax …………, E-mail ……………, reprezentată legal prin 

………………………..………………………, legitimat(ă) cu BI/CI Seria ……, Nr. 

……………, eliberat(ă) de ……………………………, la data ……………, CNP 

……………………………, și prin ………………………………, legitimat(ă) cu BI/CI 

Seria ……, Nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………………, la data ……………, 

CNP ……………………………, în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte, 

2 Scopul acordului cadru 

2.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor 

guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării 

prezentului Acord cadru. 

2.2. Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de Servicii de supraveghere, 

curățenie și expoziții pentru Muzeul Brăilei ”Carol I”, servicii clasificate conform CPV: 

79714000-2  Servicii de supraveghere,  90910000-9 Servicii de curatenie, 92521100-0  

Servicii de expoziții în muzee,  în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pe durata 

derulării contractului:  

2.3. După încheierea acordului-cadru, autoritar, contractanta va încheia contractual subsecvente'; 

in funcție de necesitățile si fondurile bugetare ce pot fi disponibilizate cu acest scop. 

3. Durata Acordului-Cadru 

3.1. Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni de la data semnării acestuia de către ambele 

părți. 

4. Prețul unitar al serviciilor și valoarea acordului cadru 

4.1. Prețul serviciilor (tarifele unitare) este cel inclus de promitentul prestator în propunerea 

financiară parte integranta la prezentul Acord-Cadru. 

4.2. Preturile unitare sunt exprimate in lei fără TVA. 

4.3. Valoarea totală a acordului cadru este de __________________Lei fără TVA, valabilă la 

data ofertării. 
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5. Ajustarea prețului 

Prețul acordului cadru poate fi ajustat în condițiile art. 28, alin.(5) din HG nr. 395/2016 numai ( în 

cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite 

locale al căror efect se reflecta în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 

prețul contractului.” 

6. Cantitatea previzionată 

6.1. Cantitatea efectiva de servicii ce vor fi prestate pe durata acordului cadru este de 24 de luni 

pentru serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini. 

6.2. Cantitățile maxime luate în calcul sunt cuprinse în propunerea financiara, anexa la prezentul 

acord - cadru; 

6.3. Cantitățile maxime luate în calcul reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi 

solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantități exacte care vor fi achiziționate, 

acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție 

de necesitățile efective ale autorității contractante. 

7. Obligațiile promitentului-prestator 

7.1. Promitentul - prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul 

beneficiar să presteze serviciile care fac obiectul prezentului acord cadru, ori de câte ori 

autoritatea contractantă solicită acest lucru. 

7.2.  Promitentul - prestator se obligă ca in baza contractelor subsecvente să presteze serviciile in 

conformitate cu obligațiile asumate prin propunerea tehnică 

7.3. Promitentul - prestator se obligă să despăgubească promitentul - beneficiar împotriva 

oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi, inclusiv drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele livrate, și  

b) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente. 

7.4. Promitentul – prestator se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini și cu prevederile legale aplicabile acestora. 

7.5. Promitentul -prestator se obliga, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci 

când se introduc noi subcontractanți, sa prezinte contractele încheiate între ei și 

subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât 

activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziție publică. 

8. Obligațiile promitentului-beneficiar 

8.1. Promitentul-beneficiar se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

Promitentul-Prestator, să achiziționeze Servicii de supraveghere, curățenie și expoziții 

pentru Muzeul Brăilei ”Carol I” 

8.2. Plățile aferente produselor ce fac obiectul prezentului acord - cadru vor fi efectuate in lei. 

8.3. Plata se va realiza in contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie si 

Contabilitate Publica, in baza facturilor si a proceselor verbale de recepție finala semnate de 

ambele părți fără obiecțiuni, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 

privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si 

autorități contractante. 
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8.4. Promitentul-beneficiar se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului Acord-Cadru, o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul 

prezentului Acord-Cadru, cu excepția cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai 

are capacitatea de a răspunde solicitărilor. 

9. Documentele Acordului-Cadru: 

a) Caietul de sarcini - Anexa 1; 

b) Propunerea financiara- Anexa 2; 

c) Propunerea tehnica - Anexa 3; 

d) Acordul de asociere (după caz) – Anexa ___; 

10. Încetarea acordului cadru 

10.1. (1)Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea la termen. 

(2) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri: 

a) prin acordul părților, 

b) în caz de forța majora, daca aceasta persista sau se estimează ca va acționa pentru o perioada 

mai mare de 15 zile de la data declanșării sale. 

10.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord cadru de către una dintre părți, da 

dreptul pârtii lezate de a considera acordul cadru reziliat, cu o notificare prealabila de 5 zile 

a pârtii in culpa, precum si dreptul de a pretinde plata de daune interese. 

10.3. Promitentul - beneficiar își rezerva dreptul de a denunța unilateral acordul cadru, printr-o 

notificare scrisa adresata promitentului prestator, fără nici o compensație, daca acesta din 

urma da faliment, cu condiția ca aceasta denunțare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul 

la acțiune sau despăgubire pentru promitentul prestator. 

10.4. Promitentul - beneficiar are dreptul de a denunța unilateral contractul, in perioada de 

valabilitate a acestuia, in una din următoarele situații: 

a) promitentul prestator s-a aflat, la momentul semnării contractului, in una din 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 sa fie atribuit promitentului prestator respectiv, având in vedere o 

încălcare grava a obligațiilor care rezulta din legislația europeana relevanta si care a fost 

constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

10.5. Promitentul - prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din contract îndeplinita pana la data rezilierii /denunțării unilaterale a contractului.” 

11. Modificarea acordului cadru 

11.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cadru, de a conveni 

modificarea clauzelor acordului prin act adițional, atunci când modificările nu sunt 

substanțiale, în condițiile prevăzute de art. 221 din Legea nr.98/2016 . 

11.2. Orice modificare a acordului-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în 

cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr, 98/2016, se realizează prin 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu prevederile legale. 

12. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se 

vor soluționa pe cale amiabilă. 

În cazul în care litigiile apărute nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, fiecare dintre părți se poate 

adresa instanțelor judecătorești din Romania pentru soluționarea acestora. 
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13. 1Comunicări 

13.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-Cadru, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

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

primirii. 

13.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

Părțile au convenit să încheie azi ________________ prezentul acord-cadru, în 2 (două) exemplare, 

câte un exemplar pentru promitentul beneficiar și un exemplar pentru promitentul- prestator. 

 

PROMITENT BENEFICIAR PROMITENT PRESTATOR 

MUZEUL BRĂILEI  

MANAGER 

Prof. univ. dr. Ionel CANDEA 

 

 

 

CONTABIL ȘEF 

Ec. Mariana VERNESCU 
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CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII  

LA ACORDUL – CADRU NR ____ DIN DATA ________ 

nr. achizitor ______ data __________ 

nr. prestator _______ data __________ 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice cat si a Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, în temeiul acordului 

- cadru nr . ............................. /  ........................... , s-a incheiat prezentul contract,  

intre 

Autoritatea contractantă: MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, cu sediu Piața Traian, nr. 3, Brăila, 

telefon 0339.401.002, fax. 0339401003 cod fiscal 5217575 cont trezorerie 

RO60TREZ24G670303200130X reprezentată prin Prof. univ. dr. Ionel CANDEA - funcția 

Manager şi Ec. Mariana VERNESCU – CONTABIL ŞEF, în calitate de Achizitor, pe de o parte 

si  

S.C.__________________S.R.L/S.A., cu sediul in loc. _____________, str. _____________ 

nr.____, jud.________, inregistrat ORC sub nr.__________,CUI: ___________, tel/fax: 

______________, cont nr.________________________, deschis  la ______________________, 

reprezentata legal prin ______________, in calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. Definitii 

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;  

b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face mai 

costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

f. zi - zi calendaristica; an - 366 de zile. 

3. Interpretare 

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului  

4.1. Obiectul prezentului contract consta in prestare Servicii de supraveghere, curățenie și 

expoziții pentru Muzeul Brăilei ”Carol I”, servicii clasificate conform CPV: 79714000-2  

Servicii de supraveghere,  90910000-9 Servicii de curatenie, 92521100-0  Servicii de expoziții 

în muzee, 
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4.2. Potrivit conditiilor cuprinse in prezentul, prestatorul va asigura supraveghere, curățenie și 

expoziții in locatiile, cu o frecventa si respectand normele si conditiile sanitare si de igiena 

prevazute in Caietul de sarcini, anexa la prezentul contract. 

 

 

5. Pretul contractului 

5.1. Prezentul contract se va derula pentru suma de .................................... lei la care se adaugă 

TVA. 

5.1.1. Valoarea ce urmeaza a fi efectiv platita prestatorului se va determina cu raportare la serviciile 

efectiv prestate/receptionate/asumate de catre achizitor si cu luarea in considerare a pretului unitar 

de .................. lei/lună ofertat de prestator.   

5.2. Pretul contractului va fi platit de catre achizitor lunar prestatorului in baza facturii emisa de 

catre acesta in prima zi lucratoare a lunii pentru luna anterioara.  

5.2.1. Valoarea facturii lunare emisa de catre prestator va fi determinata cu raportare la serviciile 

efectiv prestate in cursul lunii.  

5.2.2. Emiterea facturii se va face dupa si conditionat de receptionarea fara obiectiuni a serviciilor 

prestate in baza procesului-verbal de receptie intocmit lunar, neputandu-se dispune plata facturii in 

lipsa acestuia. 

5.3. Sub rezerva conditiilor prevazute la pct. 5.2., 5.2.1., 5.2.2. plata facturii emise de catre prestator 

se va efectua in conformitate cu termenul legal de plata stipulat de Legea 72/2013. 

5.3.1. Dupa indeplinirea obligatiilor care deriva din pct. 5.2., 5.2.1., 5.2.2. termenul contractual de 

plata se raporteaza la art. 5 si art. 6 (termen legal de plata) din Legea nr. 72/2013.  

5.3.2. Modul de determinare si dobanda legala penalizatoare se circumscriu art. 3, respectiv art. 4 

din Legea nr. 72/2013. Daunele interese minimale vor fi stabilite in conformitate cu art. 10 din 

Legea nr. 72/2013. 

6. Durata contractului  

Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de ........ si pana la data de......... 

7. Executarea contractului  

7.1. Executarea contractului va incepe de la data de …………….  si se va derula succesiv pana la 

data prevazuta pentru expirarea acestuia la art. 6 din contract. 

7.2. Serviciile ce urmeaza a fi prestate sunt cele precizate in Caietul de sarcini, anexa la prezentul 

contract. 

8.  Obligatiile prestatorului 

8.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile oferite cu profesionalismul si promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu legislatia si standardele aplicabile in materie. 

8.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu obligatiile 

asumate prin contract. 

8.3. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, 

taxe si cheltuieli de orice natura aferente, rezultate din indeplinirea defectuoasa, necorespunzatoare 

sau prin neindeplinirea, totala sau partiala, a prezentului contract. 

8.4. Prestatorul are obligatia de a utiliza in activitatea sa echipamentele puse la dispozitia sa de catre 

achizitor. 

8.5. Prestatorului i se vor imputa contravaloarea eventualelor amenzi aplicate achizitorului ca 

urmare a incalcarii normelor din domeniul sanatatii publice care se refera strict la activitatea care 

face obiectul prezentului contract si constatate ca fiind produse ca urmare a neindeplinirii 

obligatiilor ce ii incumba, potrivit contractului, prestatorului. 
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8.6. Serviciile se vor executa de catre echipe specializate, tinandu-se cont de orele cu un flux redus 

de vizitatori si/sau activitate, in functie de suprafetele vizate si in baza unor grafice stabilite de 

comun acord, in conditiile convenite prin Caietul de sarcini, anexa la prezentul contract. 

8.7. Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului, achizitorul putand in acest caz 

invoca rezilierea contractului. 

8.8. Prestatorul are obligatia de a intocmi zilnic Tabel cu confirmarea serviciilor de curatenie si 

lunar  Proces Verbal de receptie lunara, pe care le va inainta spre confirmare achizitorului. 

 

9.  Obligatiile achizitorului 

9.1. Achizitorul va avea obligatia de plata a pretului contractului conform art. 5 din acesta. 

9.2. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le-a solicitat si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

9.3. Achizitorul va verifica serviciile efectuate din punct de vedere cantitativ si calitativ: 

 prin sondaj si/sau in timpul prestarii; 

 la receptia lunara, cu consemnarea constatarilor in procesul verbal de receptie; 

 

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

10.1. Termenul legal/contractual de plata respecta prevederile art. 6, respectiv art. 7 din Legea nr. 72/2013. 

Modul de determinare si dobanda legala penalizatoare se circumscriu prevederilor art. 8 din Legea nr. 

72/2013. Daunele interese minimale vor fi stabilite in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 72/2013. 

10.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitati, o suma echivalenta cu 

0,02%/zi de intarziere, din valoarea serviciilor care nu au fost prestate. (cf. art. 176 alin. (2) Cod 

proc. fiscala). 

10.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 

0,02%/zi de intarziere, din plata neefectuata (cf. art. 176 alin. (2) Cod proc. fiscala). 

10.4. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate cf. prezentului 

contract. 

10.5. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

asumate, care depasesc valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art. 10.1. si 10.2., in 

completare partile datoreaza daune-interese in conditiile dreptului comun, care pot fi solicitate in baza 

unei actiuni in justitie, pe cale separata. 

10.6. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 

plata de daune-interese. 

10.7. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 

adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 

aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

11. Garantia pentru participare si garantia de buna executie a contractului 

11.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ____ 

lei. 

11.2. Garantia de buna executie se va constitui integral in conditiile prevazute de art. 40, alin. (1) 

din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, prin virament bancar, prin depunere la 
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casierie a unor sume in numerar (cu respectarea prevederilor de la art. 40, alin. (2) din Normele  

Metodologice aprobate prin H.G. 395/2016) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile 

legii de o societate bancara/societate de asigurari care devine anexa la prezentul contract. 

11.2.1. Scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa 

prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat respectiv la prima cerere a 

beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

11.2.2. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive 

din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, prestatorul are obligatia de a deschide un 

cont la Trezoreria Ineu, distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se va depune de catre 

prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul 

contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta acest cont de 

disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta 

sumei stabilite drept garantie de buna executie in prezentul contract. Achizitorul va instiinta 

prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.  

11.2.3. Din contul de disponibil deschis la trezorerie pe numele prestatorului pot fi dispuse plati atat 

de catre prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii trezoreriei, cat si de 

unitatea trezoreriei la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia de 

buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului. 

11.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare in cuantum de ________ lei şi, după 

caz, să emita ordinul de incepere a serviciilor, numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii 

garanţiei de bună execuţie si in cel mult 3 zile lucratoare de la data consituirii acesteia. 

11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută din culpa sa, 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 atat prestatorului cat si 

emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, 

precum si modul de calcul al prejudiciului.  

11.5. Garantia de buna executie se restituie de catre achizitor, conform art. 42, alin. (2) din Normele 

metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, in termen de cel mult 14 zile de la data indeplinirii 

de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract, daca AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei. 

12. Ajustarea pretului contractului 

12.1. Oferta (propunerea financiară) are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al 

conţinutului, pe toată perioada contractului de achiziţie. 

12.2. Preţurile stabilite de ofertant prin oferta sa sunt şi rămân ferme şi nu pot fi actualizate sau 

majorate pe durata de derulare a contractului. 

13. Cesiunea 

13.1. Partilor prezentului contract le este permisa cesiunea creantelor (drepturilor) nascute din 

contract, cesiune care insa nu va afecta obligatiile nascute din acesta si care vor ramane in sarcina 

partilor contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.  

13.2. Cesiunea obligatiilor nascute din contract este permisa in conditiile reglementate de art. 221, 

alin. (1), lit. d), pct 2, din Legea nr. 98/2016. 

14. Amendamente 

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut 

fi prevazute la data incheierii contractului, cu exceptia pct. 12.2, cu aplicarea corespunzatoare a 

prevederilor art. 221 alin. (1), lit. b), lit. c), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016. 
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15. Forta majora si cazul fortuit 

15.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile contractante, in caz de neexecutare partiala sau 

totala a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege eveniment 

independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului 

care impiedica partile sa execute partial sau total obligatiile asumate;   

15.2. Partea care invocă forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti în scris în 

maximum 3 zile de la aparitie; 

15.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti in scris 

incetarea acestei cauze  în maximum 2 zile calendaristice de la incetare; 

15.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare din parti poate 

renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz niciuna din parti nu are dreptul de a 

solicita despagubiri de la cealalta parte, dar ele au datoria de a-si onora toate obligatiile pana la 

aceasta data.  

16. Solutionarea litigiilor 

16.1. Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

16.2. Daca achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, 

disputa se va solutiona de catre instanta judecatoreasca de la sediul autoritatii contractante. 

17. Denuntarea unilaterala a contractului 

Achizitorul poate denunta unilateral contractul de prestari servicii doar in situatiile prevazute la art. 

222, alin. (2) si 223, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

18. Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

19. Comunicari 

19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris; 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii; 

19.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 

Partile au inteles sa incheie azi _________________ prezentul contract in doua exemplare originale, 

cate unul pentru fiecare parte.     

Încheiat astăzi, …………., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

ACHIZITOR PRESTATOR 

MUZEUL BRĂILEI  

MANAGER 

Prof. univ. dr. Ionel CANDEA 

 

 

 

CONTABIL ȘEF 

Ec. Mariana VERNESCU 

 

 


