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ACORD - CADRU DE SERVICII    
 nr.  /data 

 
 

I. PARTILE ACORDULUI-CADRU 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii 

publice/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a Acordului cadru  nr.  ...... s-a incheiat 

prezentul Acord-cadru (denumit în continuare „Acord”),  pe o durata de 2 ani, avand ca obiect prestarea 

de „Servicii privind gestionarea cainilor fara stapan din comuna Chiajna”  

 

intre 

UAT CHIAJNA, JUDEŢUL ILFOV, cu sediul în județul Ilfov, Strada Păcii nr. 75, cod poștal 077040, 

tel. 021 436 1122, fax. 021 436 11 44,  Cod de Inregistrare Fiscală nr. 4364527, și cont bancar RO57 

TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată prin Mircea MINEA având  

funcţia de Primar, în calitate de Promitent-achizitor, pe de o parte, 

şi  

 ..................... cu sediul în ............................., localitatea .............., str. ............... nr. ......., telefon/fax 

..............................., număr de înmatriculare la Registrul Comertului  ....................., J/........, Cod de 

Inregistrare Fiscala RO ................, cont ..............................., deschis la ........................., reprezentata 

prin  .............................. , în calitate de Promitent-prestator, pe de altă parte, 

a intervenit prezentul acord-cadru  

Având în vedere că:  

 Promitentul - prestator a examinat Documentația de Atribuire și se oferă să presteze serviciile, 

conform prevederilor prezentului Acord și a Contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate. 

 Promitentul - prestator, prin semnătura de mai jos, se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul 

Acordului cu respectarea angajamentelor asumate prin oferta depusă. 

și luând în considerare că: 

 Promitentul - achizitor, prin semnarea Acordului, este de acord cu faptul că, pentru prestarea 

serviciilor de către Promitentul - prestator, va plăti acestuia prețul cuvenit, 

au convenit încheierea prezentului Acord cu scopul de a stabili elementele/condițiile esențiale  care vor 

guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite în perioada derulării Acordului. 

2. DEFINITII 

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 autorităţi contractante şi unul 

ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează 

contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce 

priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;   

b. Contract/Contract subsecvent – contractul de achizitie publica de produse incheiat in baza 

prezentului acord cadru pe perioada valabilitatii lui. 

c. Promitentul - achizitor şi Promitentul/ii – prestator/i – părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul acord cadru; 

d. Preţul acordului cadru - preţul plătibil promitentului-Prestator de către promitentul-achizitor, în 

baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 

e. Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 

si in propunerea tehnica; 
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f.  Forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil, care oprește să 

fie executate obligațiile ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate 

competentă; 

g. Conflict de interese - orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

prestator de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi 

în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 

indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 

care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire; 

h. Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în acordul-cadru, plătibilă de către una din părțile 

contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere 

a obligațiilor din contractele subsecvente (majorări de întârziere și/sau daune-interese); 

i. Zi-zi calendaristica cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.  

3. INTERPRETARE 

3.1. În prezentul acord cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

2.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica 

in mod diferit. 

2.3 Clauzele prezentului acord cadru se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă 

din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 

2.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 

287/2009.2.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod 

civil si la punctele 2.3, 2.4 din prezentul acord cadru, acesta din urma rămâne neclar, clauzele 

contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă. 

 

4.  SCOPUL ACORDULUI - CADRU 
4.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna 

contractele de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord- cadru. 

4.2. Contractele ce urmează să fie atribuite au ca obiect prestarea “Servicii privind gestionarea cainilor 

fara stapan din comuna Chiajna”  in perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul acord/contract. 

4.3.  În conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta tehnică depusă de 

promitentul - prestator in cadrul procedurii de atribuire rămâne nemodificată pe perioada de derulare a 

acordului - cadru. 

 
5. DOCUMENTELE ACORDULUI - CADRU 

5.1. Documentele acordului cadru sunt: 

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele 

tehnice şi financiare si Anexele la acesta; 

b) Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

c) Propunerea financiara,  inclusiv clarificările din perioada de evaluare;  

d) Acordul de asociere - dacă este cazul; 

e) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț - dacă este cazul; 

f) Estimari ale cantitatilor de servicii care ar putea fi achizitionate in perioada de derulare a 

Acordului-cadru; 

g) Alte documente convenite de catre Parti; 

5.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul că anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 

caietului de sarcini. 

 

6. PREŢUL UNITAR AL SERVICIILOR 
Preţul unitar al serviciilor  

6.1 – Prețurile aferente serviciilor ce fac obiectul prezentului Acord sunt cele incluse de Promitentul-

prestator în Propunerea financiară.  
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6.2 - În condițiile în care, la momentul încetării Acordului, din orice motive nu au fost atinse valorile 

estimate prin documentele achiziției, Promitentul - prestator nu poate pretinde de la Promitentul - 

achizitor achitarea valorii maxime sau a oricărei alte valori estimate și nici plata de prejudicii, indiferent 

de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și eventuala valoare contractată prin contracte 

subsecvente. 

 

7. DURATA ACORDULUI-CADRU 
7.1 Acordul intră în vigoare la data semnării sale de către toate părțile. 

7.3 Durata prezentului Acord este de 2 ani (24 luni)  de la semnarea de către părțile contractante.  

7.3 Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante, pe toata 

perioada de valabilitate a acordului cadru. 

 

8.  AJUSTAREA PREȚULUI UNITAR 

8.1   Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului acord cadru şi care vor fi prestate de către Promitentul- 

Prestator, plăţile datorate de către Promitentul - Achizitor sunt cele stabilite în Propunerea financiară a 

promitentului Prestator, anexă la prezentul contract.  

8.2  Preţurile vor putea fi ajustate astfel: 

Prețul acordulului-cadru/contractelor subsecvente poate fi ajustat 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 reflectă în 

creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 

În orice situație, prețul poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe 

baza cărora s-a fundamentat prețul acordului – cadru/contractelor subsecvente. 

8.3 Modificarea pretului se face numai prin act aditional, la solicitarea scrisa a Prestatorului, insotita 

de documente justificative. 

 

9. CANTITATEA PREVIZIONATĂ 

9.1  Cantitățile de servicii maxime previzionate a fi achiziționate în perioada de derulare a 

Acordului sunt przentate mai jos. 

 

Denumirea prestatiei  U.M. 
Cantitati ofertate/estimate/ 

2 ani 

Capturare Buc. 500 

Transport Buc. 500 

Total 1 (capturare+transport)   

   

Examen clinic Buc. 500 

Deparatizare interna  Buc. 500 

Deparazitare externa Buc. 500 

Vaccin Buc. 500 

Total 2 (examen clinic+deparazitare+vaccin)    

   

Sterilizare Buc. 500 

Tratament Buc. 500 

Total 3 (sterilizare+tratament)   

   

Microcipare Buc. 500 

Carnet de sanatate Buc. 500 

Introducere RECS Buc. 500 
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Total 4 (microcipare+carnet de 

sanatate+introducere RECS) 

  

   

Intretinere caine/zi 14 zile 500 

Total 5 (intretinere caine/zi)   

   

Eutanasiere Buc. 50 

Incinerare Buc. 50 

Total 6 (eutanasier+incinerare)   

   

 

10. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI - PRESTATOR 

10.1. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în 

prezentul acord-cadru şi anexele sale - parte integrantă a acordului cadru. 

10.2   În cazul în care Promitentul - prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru 

si prin contractele subsecvente, Promitentul-achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - 

prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului–achizitor.  

10.3 Promitentul-prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 

10.4 (1) Promitentul-prestator îşi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea contractantă prestarea 

serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicita 

acest lucru. 

(2)  Promitentul-prestator intelege ca, cantități minime și maxime pe care Achizitorul le-a stabilit inițial 

în documentația de atribuire și la nivelul acordului-cadru reprezintă estimări ale unor cantități de 

servicii, care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi 

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

de necesitățile efective ale Achizitorului. Cantitati mai mari vor putea fi achizitionate cu respectarea 

prevederilor art 221 din Legea 98/2016. 

(3)  Promitentul-prestator intelege ca, având în vedere că este vorba de cantități estimative, pe parcursul 

derulării unui acord-cadru informațiile privitoare la acestea trebuie privite ca repere ce se bucură de un 

anumit grad de flexibilitate. 

(4)  Promitentul-prestator intelege ca, intreaga cantitate care face obiectul acordului cadru ar putea face 

obiectul primului contract subsecvent. 

10.5  Promitentul-prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i.   Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate , și 

ii. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul-achizitor. 

10.6  Promitent-prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

prezentul acord-cadru.  

10.7  Promitent-prestator se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru. În 

măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile capitolului V-secțiunea 1-

Subcontractarea din Legea nr. 98/2016 și prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din 

HG nr.395/2016. 

10.8  Promitentul-prestator se obligă să răspundă solicitării Promitent-achizitorului de a încheia un 

contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe 

prestarea serviciilor a pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-prestator va suferi consecințele 

prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, după cum urmează: 

10.9(1) În situația în care Promitent-prestatorul nu are capacitatea de a răspunde solicitării 

Promitentului-achizitor, Promitentul-prestator în culpă, datorează daune-interese egale cu 10% din 

valoarea contractului subsecvent  în cauză . 
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  10.9 (2)  Daunele-interese datorate  de către Promitent-Prestator vor fi plătite în termen de maxim 30 de 

zile de la data înștiințării primite din partea Promitent-Achizitorului. 

 

11. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI - ACHIZITOR 

11.1 Promitentul-achizitor se obligă în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului - prestator, 

să achiziţioneze servicii în condiţiile convenite în prezentul acord cadru.  

11.2 Promitentul-achizitor se obligă să plătească prețul serviciilor prestate către Promitentul - prestator 

în termenele convenite prin contractele subsecvente care vor fi încheiate. 

11.3 Promitentul-achizitor se obligă, să nu  încheie, pe durata prezentului acord cadru un contract 

subsecvent cu un alt operator economic având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, 

în situația în care Prestatorul din cadrul prezentului acord cadru are capacitatea de a răspunde 

solicitărilor entității contractante.. 

Promitentul-achizitor va putea  încheia, pe durata prezentului acord cadru un contract subsecvent cu un 

alt operator economic având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, in cazul în care 

Promitentul-achizitor transmite Promitentului-prestator o solicitare pentru încheierea unui contract 

subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a 

răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 

de zile. 

11.4 Promitentul-achizitor are posibilitatea de a organiza o nouă procedură de atribuire în vederea 

încheierii unui acord-cadru având același obiect ca și acordul-cadru aflat în derulare, cu condiția ca 

încheierea contractelor subsecvente noului acord-cadru  să nu se realizeze pe durata prezentului acord-

cadru, ci numai după finalizarea acestuia din urmă. 

 

12. OBLIGAȚII PRIVIND PERSONALUL ȘI FORȚA DE MUNCĂ, ASIGURĂRILE ȘI 

SECURITATEA MUNCII, LEGISLAȚIA MUNCII ȘI PROGRAMUL DE LUCRU 

12.1 Contractantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului , inclusiv 

legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență 

socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

12.2 Contractantul va asigura condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii 

de activitate ce caracterizează obiectul Contractului. 

12.3 Contractantul se asigură că angajații săi se conformează tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 

legate de securitatea muncii. 

12.4 Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 

(utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către angajații săi şi cei aparținând 

societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile 

legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în vigoare pe durata Contractului. 

13. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGAFIILOR 
13.1  In cazul in care Promitentul-achizitor nu опогеаza facturile in termenul prevazut prin contract, 

atunci acesta are obligatia de a plati, ca penaliti, о suma echivalenta си о cota procentuala de 0,3 % din 

valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere de la expirarea celor 30 de zile. 

13.2  In cazul in care, din vina sa exclusiva, Promitentul-prestator nu reuseste sa isi indeplineasca 

obligatiile asumate prin contract, promitentul-achizitor are dreptul de a deduce din pretul contractului, 

ca penaliti, о suma echivalenta cu 0,3 % pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea prestatiilor 

neindeplinite, pana la indeplinirea efectiva a tuturor obligatiilor. 

13.3 Promitentul-prestator va suporta toate daunele (degradari, furturi, etc) produse promitentului - 

achizitor prin executarea necorespunzatoare a serviciilor contractate, in tot sau in parte. Pentru pagubele 

cauzate beneficiarului, constatate in obiectivele stabilite prin contract ca fiind produse exclusiv din 

culpa prestatorului, acesta va raspunde material (penal sau patrimonial, conform prevederilor legale). 

Plata prejudiciului se va face de catre prestator in baza unui proces verbal incheiat si insusit de catre о 

comisie mixta (beneficiar - prestator), sau printr-o hotarare definitiva a instantelor de judecata 

competente. 

13.4 Promitentul-prestator va despagubi promitentul - achizitor impotriva oricaror: 
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a)  Reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, dotarile, instalatiile sau utilajele folosite 

pentru sau in legatura cu serviciile prestate;  

b)   Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care о 

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

13.5 Promitentul-prestator va remedia toate neregulile semnalate in urma controalelor persoanelor 

imputernicite de catre promitentul-achizitor; in cazul in care promitentul-prestator este sanctionat de 3 

ori pe parcursul derularii contractului, promitentul-achizitor va denunta unilateral contractul cu 

notificarea prealabila cu 15 zile inainte de momentul incetarii contractului. 

14. AMENDAMENTE 

14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea 

clauzelor, prin act aditional in conditiile art. 221 din Legea 98/2016,  numai in cazul aparitiei unor 

сircumstance care lezeaza intesesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii acordului - cadru precum si in cazul schimbarilor legislative. 

15. OBLIGAȚII PRIVIND PERSONALUL ȘI FORȚA DE MUNCĂ, ASIGURĂRILE ȘI 

SECURITATEA MUNCII, LEGISLAȚIA MUNCII ȘI PROGRAMUL DE LUCRU 

15.1 Contractantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația 

în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, 

emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

15.2 Contractantul va asigura condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii 

de activitate ce caracterizează obiectul Contractului. 

15.3 Contractantul se asigură că angajații săi se conformează tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 

legate de securitatea muncii. 

15.4 Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 

(utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către angajații săi şi cei aparținând 

societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile 

legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în vigoare pe durata Contractului. 

16. ÎNCETAREA ACORDULUI-CADRU 

16.1 Prezentul Acord încetează de drept în următoarele situații: 

(i)  prin ajungerea la termen; 

(ii)  anterior termenului prevăzut la pct. (i), atunci când este imposibilă modificarea Acordului în 

condițiile prevăzute la art. 221 - 222 din Legea nr. 98/2016; 

(iii) în cazul în care Promitentul - prestator este declarat în faliment.  

16.2 Acordul poate înceta și în următoarele cazuri: 

(i) prin acordul de voință al părților; 

(ii)   prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul Acord și/sau prin Contractele subsecvente de 

către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine în mod 

automat fără intervenția instanței judecătorești și fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile, după 

expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în 

culpă pentru a-i anunța rezilierea. În cazul în care partea în culpă a remediat situațiile care au făcut 

obiectul notificării în termen de 30 de zile, rezilierea nu va mai opera. 

(iii) prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești atunci când Promitentul–prestator, din propria sa culpă, nu are capacitatea de a 

răspunde solicitărilor Promitentului–achizitor; 

(iv) prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești, în cazul în care Promitentul-prestator cesionează total sau parțial obligațiile asumate 

prin Acord sau Contractele subsecvente, fără acceptul autorității contractante; 

(v) prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești 

atunci când Promitentul-prestator subcontractează serviciile ce fac obiectul Acordului către 
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operatori economici care nu au fost nominalizați în ofertă, fără a obține în prealabil acceptul 

Promitentului - achizitor; 

(vi) prin denunțare unilaterală fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești în situația în care se constată că Promitentul-prestator se afla, la momentul atribuirii 

Acordului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire 

potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016; 

(vii)  prin denunțare unilaterală fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești în situația în care constată că Acordul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitentului - 

prestator deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă 

iar această împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

(viii) prin denunțare unilaterală fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești în situația în care Promitentul-prestator a încălcat obligațiile în domeniul mediului, 

social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația 

națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în 

domeniul de activitate aplicabil Serviciilor care fac obiectul Contractului; 

(ix) prin denunțare unilaterală fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești în situația în care Promitentul-achizitor a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în 

cadrul procedurii de atribuire a Acordului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o 

vătămare Promitentului - prestator. 

(x) prin denunțare unilaterală fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor 

judecătorești în situația în care Promitentul-prestator face obiectul unei proceduri de lichidare, 

dizolvare, administrare/supraveghere judiciară sau și-a suspendat/încetat activitatea sau se află într-

o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau 

reglementările stabilite la nivel național; 

(xi) în situația apariției oricărei incapacități legale de natură să împiedice executarea Acordului; 

16.3  Acordul încetează doar în raport cu Promitentul-prestator care se găsește în una din situațiile 

de încetare mai sus menționate. 

 

17. CESIUNEA 

17.1 În prezentul Acord este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acesta, cu acordul 

prealabil al Promitentului-achizitorului și în condițiile Legii 98/2016.  

17.2 Promitentul-prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

Acord, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Promitentului-achizitor. 

17.3 Promitentul-prestator este obligat să notifice Promitentul - achizitor, cu privire la intenția de a 

cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Acord. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate 

părțile convin asupra acesteia. 

17.4 În cazul în care drepturile și obligațiile Promitentului-prestator stabilite prin acest Contract sunt 

preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal 

în cadrul unui proces de reorganizare, Promitentul- prestator nu trebuie să cesioneze oricare dintre 

drepturile și obligațiile ce decurg din Acord, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din 

partea Promitentului - achizitor. În astfel de cazuri, Promitentul-prestator trebuie să furnizeze 

Promitentului – achizitor informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

17.5 Orice drept sau obligație cesionat(ă) de către Promitentul-prestator fără o autorizare prealabilă 

din partea Promitentului-achizitor nu este executoriu/executorie împotriva acestuia din urmă. 

17.6 În cazul cesiunii obligațiilor de către Promitentul-prestator, Notificarea generează inițierea 

novației între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), 

pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru: 

(i) Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Acord, 

respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a 

rezultat prezentul Acord, 

(ii) prezentul Acord, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a 

preluării de drepturi și obligații, 
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(iii) Promitentul - achizitor, prin neeludarea aplicării de către Promitentul-achizitor a 

procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al 

contractului de novație. 

17.7 În cazul încetării anticipate a Acordului, Promitentul-prestator cesionează Promitentului- 

achizitor contractele încheiate cu Subcontractanții (dacă este cazul). 

17.8   În cazul în care Terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de 

susținere, dreptul de creanță al Promitentului-prestator asupra Terțului susținător este cesionat cu titlu 

de garanție, către Promitentul-achizitor. 

 

18. SUBCONTRACTAREA 

18.1 Orice înțelegere scrisă prin care Promitentul-prestator încredințează o parte din realizarea 

serviciilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 

18.2 Promitentul-prestator are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Acord și/sau poate 

schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul 

prealabil scris al Promitentului-achizitor și numai în condițiile art. 219 din Legea 98/2016, 

menționând partea/părțile din Acord care va/vor fi subcontractat(e) precum și identitatea 

Subcontractanților. 

18.3 Promitentul-prestator are obligația de a prezenta la încheierea Acordului, contractele încheiate 

cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Acord iar 

Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Acord, făcând parte integrantă 

din acesta. 

18.4 Promitentul-prestator are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada 

derulării Acordului, fie înlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminării unui Contract de 

Subcontractare inclus în Acord, fie implicarea de noi Subcontractanți. Promitentul - prestator 

trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Promitentului - achizitor înainte de încheierea 

unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării 

Promitentului-achizitor privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează prin transmiterea 

unei Notificări cu cel puțin 15 zile înainte de momentul la care se estimează că noul 

Subcontractant va începe activitatea, însoțită de documentele necesare pentru verificarea formei 

de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, deținerea 

unei autorizații pentru realizarea serviciilor în cauză, motivelor de excludere prevăzute de 

legislația în materia achizițiilor publice, a capacității și resurselor pentru activitățile ce urmează 

a fi îndeplinite 

18.5 Înainte de a transmiterea Notificării, Promitentul-prestator va efectua el însuși o verificare 

prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor 

care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 

98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul 

obligațiile ce decurg din Acord, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind 

înlocuirea unui Subcontractant / implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de 

Promitentul-achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile serviciilor care urmează a 

fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, 

aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Promitentul - prestator privind 

capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Acordului, inclusiv 

resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere 

va fi respins de către Promitentul-achizitor. Promitentul-achizitor va notifica decizia sa 

Promitentului-prestator în termen de maximum 10 zile de la momentul primirii tuturor 

documentelor necesare pentru a analiza oportunitatea și legalitatea includerii noului 

Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 

18.6 Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant și 

Promitentul-achizitor. Promitentul-prestator este pe deplin răspunzător față de Promitentul - 

achizitor pentru modul în care îndeplinește Acordul. Promitentul prestator va răspunde pentru 

actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Promitentului-prestator. 

Aprobarea de către Promitentul-achizitor a subcontractării oricărei părți a Acordului sau a 
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angajării de către Promitentul-prestator a unor Subcontractanți pentru realizarea serviciilor nu 

va elibera Promitentul-prestator de niciuna dintre obligațiile sale din Acord. 

18.7 În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Promitentul-

achizitor poate solicita Promitentului– prestator, fie să înlocuiască respectivul Subcontractant 

cu un alt Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de către Achizitor, fie 

să preia el însuși realizarea serviciilor. 

18.8 Serviciile încredințate unui Subcontractant de către Promitentul-prestator nu pot fi încredințate 

unor terțe părți de către Subcontractant. 

18.9 Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Promitentului-  

achizitor sau orice încredințare a serviciilor de către Subcontractant către terțe părți va fi 

considerată o încălcare a Acordului, situație care îndreptățește Promitentul-achizitor la 

denunțarea unilaterală a Contractului și/sau plata unor despăgubiri în valoare de 10% din 

valoarea contractului subsecvent în executarea căruia s-a constatat schimbarea.  

18.10 În orice moment, pe perioada derulării Acordului, Promitentul-prestator trebuie să se asigure că 

Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Promitentului- achizitor în temeiul 

prezentului Acord. 

18.11 În orice moment, pe perioada derulării Acordului, Promitentul-achizitor poate solicita 

Promitentului-prestator să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de 

excludere specificate la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016. 

 

19. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI 

19.1 Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care 

asigură confirmarea primirii documentului. 

19.2 Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

19.3 În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această 

cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un 

termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare 

pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale. 

19.4 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru Promitentul- achizitor: [Autoritatea Contractantă] 

Adresă: [adresa] 

Telefon: [număr telefon] 

Fax:   [număr fax] 

E-mail: [adresă electronică] 

 

Pentru Promitentul-prestator: [Contractant] 

Adresă: [adresa] 

Telefon: [număr telefon] 

Fax:   [număr fax] 

E-mail: [adresă electronică] 

19.5   Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare 

și altele) întocmit în perioada de derulare a acordului-cadru, este realizat și transmis, în scris, într-o 

formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. 

19.6 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 de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire; 
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(iii) 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). 

19.7  Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare a 

documentelor astfel cum este stabilită în prezentul Acord să fie sancționată cu inopozabilitatea 

respectivei comunicări. 

19.8  Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Acord nu este opozabilă celeilalte 

Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

20. SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENȚE ȘI A LITIGIILOR 

20.1  Promitentul-achizitor și Promitentul-prestator vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se 

poate/pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului-cadru. 

20.2  Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură 

cu sau în îndeplinirea Acordului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției 

lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

20.3  Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în 

termen la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente. 

 

21. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI CADRU 

22.1 Legea care guvernează acest acord cadru şi în conformitate cu care acesta este interpretat este 

legea română. 

 

22. DISPOZIȚII FINALE 

22.1 Dispozițiile prezentului Acord se completează cu cerințele/regulile stabilite în documentele 

achiziției (Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini și orice alte documente conexe). 

22.2 În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor Acordului și documentele 

achiziției (Fișa de date a achiziției și Caietul de sarcini, inclusiv anexele aferente), se vor aplica regulile 

specifice stabilite prin documentele achiziției. 

 

Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Acord azi, [data încheierii Acordului-Cadru], 

în [localitatea], în [număr exemplare în cifre] ([număr exemplare în litere]) exemplare. 

 

Pentru Promitentul - achizitor, Pentru Promitentul - prestator, 

 COMUNA CHIAJNA 

                                      

                 PRIMAR    

  Reprezentant legal, 

            Mircea MINEA   

     

Şef Serviciu Financiar Contabilitate    

           Liliana Mihaela ISPAS  

  

            Sef Birou Achizitii Publice 

Daniele Mariana ALEXANDRESCU  

 

 

            Consilier  juridic, 

                   

                  ADMINISTRATOR 
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