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Contract de servicii 

nr............../.................2014   
 
Încheiat în baza Notei Justificative nr...................2014, a contractului de finantare nr.3185/22.06.2012 si având  în vedere fondurile 
alocate  la capitolele 70.02.50.56.01.01, 70.02.50.56.01.02 şi 70.02.50.56.01.03 pentru proiectul „Amenajare şi  revitalizare 
Centru Istoric al Municipiului Craiova”, cod SMIS 38624 finanŃat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenŃie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”. 
 
1. PărŃile  contractante 
În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, între 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, jud. Dolj, tel./fax 0251-415177/411561, cod fiscal 4417214, 
cod IBAN RO02 TREZ 2912 4670 256X XXXX deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin primar Lia-OlguŃa Vasilescu, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 

 şi  

...................................... cu sediul social.................................................... tel./fax:..................................., cod fiscal ............................., 
certificat de inregistrare .................................., cod ......................................deschis la .........................., reprezentata 
prin.............................  în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. DefiniŃii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităŃi a căror prestare face obiect al 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 obligaŃia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f) forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află 
în afara controlului oricărei părŃi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat 
forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
g)  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, 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. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preŃul contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să  presteze serviciile de DirigenŃie de şantier pentru execuŃie lucrări de realizare canalizaŃie 
comună reŃele telecomunicaŃii în Centrul Istoric -zona pilot în cadrul proiectului „Amenajare şi revitalizare 
Centru Istoric al Municipiului Craiova” , cod SMIS 38624, depus în cadrul Programului Operational Regional 2007 – 
2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenŃie1.1 



Anexa nr.2 -Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II 
 

DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITAłII 

Contract de servicii: DirigenŃie de şantier pentru execuŃie lucrări de realizare canalizaŃie comună reŃele telecomunicaŃii în Centrul Istoric -zona pilot în cadrul 
proiectului „Ame najare şi revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova” încheiat  cu  ................................... 

 

 2 

„Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul  ”Poli de crestere”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 
obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preŃul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii DirigenŃie de 
şantier pentru execuŃie lucrări de realizare canalizaŃie comună reŃele telecomunicaŃii în Centrul Istoric -zona pilot 
în cadrul proiectului „Amenajare şi revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova” , cod SMIS 38624, depus în 
cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli 
urbani de creştere”, Domeniul de intervenŃie1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul  ”Poli de crestere”, în 
valoare de  ............. lei (incl. T.V.A).             
4.3. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este 
de ............... lei (excl. T.V.A), la care se adauga T.V.A. în valoare de ........... lei.  
Modul de finantare al contractului: Bugetul local al Municipiului Craiova, Bugetul de stat si Fondul European de Dezvoltare 
Regională, conform contractului de finanŃare nr. 3185/22.06.2012,  cod SMIS 38624,  proiectul „Reabilitare Cămin Cultural 
Constantin Argetoianu”, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenŃie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. 
4.4. Platile catre  prestator se vor face  în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr.15174/28.01.2014  si a ofertei adjudecate, 
parti integrante  ale prezentului contract.  
 
5. Durata contractului 
5.1 – Termenul de prestare a serviciilor este de:  
- 13 luni de la data începerii executiei lucrărilor şi până la receptia la terminarea lucrărilor;  
-  minim 5 ani de la receptia la terminarea lucrărilor şi până la expirarea perioadei de garanŃie a lucrării şi implicit predarea CărŃii 
Tehnice a construcŃiei catre beneficiar. 
5.2 – Durata contractului cuprinde perioada de timp de la data intrării în vigoare până la data efectuarii recepŃiei finale a lucrărilor şi 
implicit predarea CărŃii Tehnice a construcŃiei catre beneficiar. 
5.3 – Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de catre părŃi. 
5.4 – În cazul în care prestatorul nu va constitui, în termen de cel mult ......... zile de la data intrării în vigoare a contractului, garantia 
de buna executie, aşa cum este prevăzut la art. 10.1, acesta devine nul şi neavenit. 
5.5 – Prezentul contract înceteaza sa produca efecte la data încheierii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor 
contractante si eliberarea garantiei  de buna executie.  
  
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini nr. 15174/28.01.2014; 
b) propunerea tehnică si propunerea financiară nr....................; 
c) garanŃia de bună execuŃie. 
 

7. ObligaŃiile principale ale prestatorului 
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în  perioadele convenite şi în conformitate cu 
caietul de sarcini, propunerea tehnica  si cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanŃele prezentate în  propunerea tehnică, anexă la 
contract.  
7.3  -  Prestatorul se obligă să despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 
prestate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din 
respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7.4. -  Prestatorul se obligă ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităŃilor impuse de receptia serviciilor, să realizeze pe 
cheltuiala sa modificările, raspunsurile si completarile solicitate în termenul precizat; 
7.5. -  Prestatorul se obliga sa verifice respectarea  prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; 
7.6. - Prestatorul se obliga sa  respecte indeplinirea obligatiilor sale ce deriva din acest contract in conformitate cu prevederile H.G. 
nr.273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea  regulamentului  de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora. 
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7.7 -  In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, care fac obiectul  contractului, prestatorul se 
obliga sa respecte îndeplinirea obligatiilor prevazute de Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de 
santier, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini  nr.15174/28.01.2014. 
7.8 - Prestatorul  are obligatia sa furnizeze informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre Autoritatea 
de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Cerificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt 
organism abilitate sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente 
structurale. 

7.9 - Prestatorul îşi  asuma raspunderea financiara, conform prevederilor legale, în fata Achizitorului, în urmatoarele circumstante: 
• Lucrările sunt semnificativ întârziate si astfel de întârzieri ar putea fi evitate prin implicarea Prestatorului, sub orice formă; 
• Calitatea lucrărilor este sub cerintele contractului si Prestatorul ar fi putut să o îmbunătătească prin actiuni de preîntâmpinare sau în 
orice modalitate prevazută de legislatia in vigoare; 
• Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformităti fată de cerintele 
Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Prestatorului ; 
• Pretul contractului este depăsit si cresterea ar fi putut fi evitată prin directa implicare a Prestatorului; 
• Se descoperă nereguli severe imputabile Prestatorului, si astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare Autoritătii Contractante 
(Beneficiarul), prejudicii care s-ar putea manifesta prin refuzul Comisiei Europene de a rambursa cheltuielile sau revendicările 
Comisiei Europene pentru recuperarea cheltuielilor tardive, etc.; 
• Aparitia accidentelor în teren datorate măsurilor de sănatate si sigurantă necorespunzătoare luate de către Executant, accidente care 
ar fi putut fi evitate prin actiunea Prestatorului; 
• Daunele financiare produse beneficiarului din vina Prestatorului se acoperă de către acesta din urma. 
Prestatorul are obligatia să furnizeze orice informaŃii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea 
de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 
organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanŃate din instrumente 
structurale.  
Dirigintele de santier are obligatia de a participa la toate vizitele de monitorizare sau controalele efectuate  de către Autoritatea de 
Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 
organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanŃate din instrumente 
structurale. 
 
8. ObligaŃiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate de către acesta.  
8.2 - Achizitorul se obligă să recepŃioneze serviciile prestate, în termen de 7 zile de la înregistrarea documentelor la sediul autoritatii 
contractante. Serviciile prestate vor fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de catre beneficiar, prin echipa 
de proiect desemnata în acest sens.  
8.3 - Achizitorul se obliga să facă plaŃi prestatorului lunar, în conformitate cu cerintele solicitate prin Caietul de sarcini 
nr.15174/28.01.2014 şi propunerea financiară, parte integranta a prezentului contract, pe baza rapoartelor lunare şi a time sheet-urilor, 
completate pentru fiecare persoana de specialitate implicată in îndeplinirea contractului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii 
facturii la Registratura de la sediul achizitorului. 
8.4. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitie prestatorului urmatoarele documente: 

− un exemplar din documentatia  tehnica de executie in  format electronic; 
− Caietele de sarcini pe specialitati  in format electronic; 
− Copie dupa  avize, acorduri si autorizatia de construire; 
− Copie după contractul de execuŃie. 
 

9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul 
are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o dobândă legală penalizatoare calculată conform art.3 din Ordonanta 
Guvernului nr.13/2011. Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra preŃului contractului, la data la care prestatorul este în 
întîrziere faŃă de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilorşi până la data fonalizării serviciilor ce nu au fost prestate. Prestatorul 
este în întârziere faŃă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi 
nevoie de nici o procedură prealabilă de notificare a intârzierii. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de 30 zile de la data inregistrarii facturii la Registratura de la sediul 
achizitorului atunci acesta are obligatia de a plati  o dobândă legală penalizatoare calculată conform art.3 din Ordonanta Guvernului 
nr.13/2011, asupra sumei legal facturată şi neachitată. 
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9.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, dă dreptul părŃii lezate de a considera 
contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o 
compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această denunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune 
sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului. 
9.5 -  (1) Achizitorul va fi îndreptăŃit să rezilieze unilateral contractul şi dacă prestatorul: 
a) nu respecta prevederile privind constituirea garanŃiei de bună execuŃie, 
b) subcontractează  toate serviciile;  
c) nu indeplineste  total sau partial obligaŃiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri în sarcina prestatorului; 
    - (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, contractul se consideră desfiinŃat de plin drept  fără punerea în întârziere şi fără orice 
altă finalitate prealabilă. 
      -  (3) Contractul încetează în următoarele situaŃii: 
a) Prin încetarea activităŃii prestatorului (faliment, dizolvare, desfiinŃare, lichidare voluntară, etc); 
b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau  îndeplinirii necorespunzătoare a obligaŃiilor contractuale. 
 
 

Clauze specifice 
 
10. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului în cuantum de 5 % din valoarea 
contractului fara T.V.A .  
10.2 - Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 15 zile prin: 
       - retineri succesive din sumele datorate din situaŃiile de plată lunare, într-un cont deschis la Trezoreria Statului din 
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziŃia autoritatii 
contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 
0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de 
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept 
garantie de bună executie. 
 În situaŃia în care ofertantul este IMM, în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie. 
         Sau 
    - Instrument de garantare emis in condiŃiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări care se 
prezintă în original, în cuantumul si pentru perioada prevăzută în documentaŃia de atribuire;  
GaranŃia de bună execuŃie trebuie să fie irevocabilă. 
        Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanŃiei se va executa: 

-condiŃionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 
-necondiŃionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraŃiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate.  

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu 
îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată 
obligaŃiile care nu au fost respectate.  
10.4 - Achizitorul  se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel: în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a 
obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

 
11. Alte responsabilităŃi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia 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 declarate in oferta, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
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11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităŃi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a cerut în propunerea 
tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
13. RecepŃie şi verificări  
13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea  tehnică, 
din  caietul de sarcini si din proiectul tehnic. 
 13.2 -(1) Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanŃii săi împuterniciŃi, în conformitate cu prevederile din 
prezentul contract. Achizitorul are obligaŃia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest 
scop.       
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului de catre parti. 
14.2 - (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 părŃi, termen care se calculează de la data începerii prestării 
serviciilor.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul lucrarii nu respectă graficul de prestare, prestatorul are obligaŃia de a 
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  
14.4 -  Orice întârziere în  îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi prestatorului egale cu dobânda 
legală penalizatoare.  
 
15. Ajustarea  preŃului contractului  
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la 
contract. 
15.2 - PreŃul este ferm si nu se va actualiza pe toata durata contractului.  
 
16. SubcontractanŃi –nu este cazul 
 
17. ForŃa majoră 
17.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 
care aceasta acŃionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 
zile de la încetare. 
17.6- Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 
notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. SoluŃionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînŃelegere 
sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă 
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze  de către instanŃele judecătoreşti competente din raza sediul 
achizitorului 
 
19. Limba care guvernează contractul  
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  
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DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII - SERVICIUL LICITAłII 

Contract de servicii: DirigenŃie de şantier pentru execuŃie lucrări de realizare canalizaŃie comună reŃele telecomunicaŃii în Centrul Istoric -zona pilot în cadrul 
proiectului „Ame najare şi revitalizare Centru Istoric al Municipiului Craiova” încheiat  cu  ................................... 
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20. Comunicări  
20.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele 
menŃionate în prezentul contract, sau cele comunicate de părŃi, ulterior, în situaŃia schimbării acestora. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
 

       21.Cesiunea 
      21.1– Este permisă doar cesiunea creanŃelor născute din acest contract, obligaŃiile născute rămânând în sarcina părŃilor contractante, 

astfel cum au fost stipulate şi asumate in prezentul contract. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
23. DispoziŃii  finale 
23.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către DirecŃia Elaborare si Implementare 
Proiecte din cadrul Primariei Municipiului Craiova. 
 

 
PărŃile au înŃeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) exemplare la achizitor 

si 1 exemplar la prestator. 
   
 

       Beneficiar, 
…............................................. 

Prestator, 
….................................................... 

 
  
  NOTĂ:   

OfertanŃii pot formula, în scris, amendamente la clauzele contractuale specifice însă numai 
 dacă acestea întrunesc în mod cumulativ următoarele condiŃii: 
 ● nu contravin clauzelor obligatorii; 
  ● sunt oportune şi în avantajul derulării contractului şi implicit al achizitorului; 
  ● sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.  
 

Clauzele contractuale obligatorii sunt imperative şi nu pot fi modificate de către ofertant. 
 

 Singurele sancŃiuni care vor putea fi aplicate părŃilor pentru nerespectarea obligaŃiilor contractuale sunt  
cele stipulate în prezentul contract.  


