
1 
 

                                                                    CLAUZE CONTRACTUALE 
 

PĂRŢI CONTRACTANTE 
JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, telefon 0260-614120, fax 

0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont nr. ..............................................., deschis la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj –DINU IANCU SĂLĂJANU, în 
calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte  

şi 
........................................., cu sediul în ..................., str. ..................., nr. ......,  tel.: .................... fax: 

...................., C.U.I. ..........................., număr de înmatriculare ................................., cont trezorerie nr. 

.................................., deschis la Trezoreria ................., reprezentată prin ............................. – .........................., în 
calitate de Prestator, pe de altă parte. 
   

ART. 1. DEFINIŢII 
1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) Autoritate Contractantă şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
c) Prestatorul - operatorul economic desemnat în urma procedurii de achiziţie publică 

pentru a presta Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul 
Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” 
d) preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Autoritatea Contractantă, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
e) servicii - activităţile a căror prestare fac obiectul contractului; 
f) zi - zi calendaristică. 
 

           ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
            2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Servicii de informare și publicitate pentru 
proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea 
pacienților cu COVID 19” 
 

ART. 3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către 

Autoritatea Contractantă, este de _____________ lei la care se adaugă TVA în valoare de _____________   
lei, defalcat astfel: 

- 3 Panouri temporare care vor fi amplasate la Spitalul Județean de Urgență Zalău – 
secțiile UPU – SMURD, Boli Infecțioase/ Pneumologie și Spitalul Orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș” 
Șimleu Silvaniei; , preţul este de _____________   lei la care se adaugă TVA în valoare de_____________   
lei. 

                - 220 de buc. autocolante  pentru echipamentele achiziționate prin proiect, preţul este 
de _____________  lei la care se adaugă TVA în valoare de _____________  lei. 

- 3 Plăci permanente: 3 plăci permanente care vor fi amplasate la Spitalul Județean de 
Urgență Zalău – secțiile UPU – SMURD, Boli Infecțioase/ Pneumologie și Spitalul Orășenesc “Prof. 
Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, preţul este de _____________  lei la care se adaugă TVA în valoare 
de _____________  lei. 

             3.2 Prețurile unitare pentru produsele și serviciile ofertate sunt cele cuprinse în Anexa la 
prezentul contract 
            3.3. Preţurile rămân ferme pe toată perioada derulării contractului. 
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ART. 4. DURATA CONTRACTULUI 
 4.1. Contractul de servicii de informare şi publicitate începe la data semnării lui și se încheie 

la data finalizării perioadei de implementare a proiectului. 
4.2. În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului 

finanțat prin POIM se va prelungi în baza unui Act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, 
contractul de servicii de publicitate și informare va fi prelungit în mod automat cu același număr de 
luni, fără modificarea valorii acestuia.   
 

ART. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Documentele contractului sunt: 
a) Oferta; 
b) Caietul de sarcini; 
c) Garanția de bună execuție; 
d) Acordul de subcontractare (dacă este cazul) 

 
            ART. 6. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

 6.1. Prestatorul are obligatia de a realiza următoarele producţii publicitare/de promovare: 
a) machetarea și montarea a 3 panouri temporare 
b) machetarea și montarea a 3 plăci permanente 
c) realizarea a 220 autocolante 

            6.2. Prestatorul are obligaţia să furnizeze produsele la standardele şi performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini. 

6.3. Prestatorul are obligaţia de a realiza Serviciile de informare şi publicitate în 
conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente structurale 
2014-2020 - versiunea revizuită ianuarie 2018.  

6.4. Prestatorul are obligaţia  ca pentru fiecare material de promovare - anterior realizării 
acestuia – se convină  împreună cu Autoritatea Contractantă forma finală, pentru care Prestatorul 
va preda o machetă pe suport electronic (CD/DVD). După obţinerea acceptului de la Autoritatea 
Contractantă, se va trece la etapa următoare, de realizare efectivă a materialelor 

6.5.  Prestatorul are obligaţia să întocmească şi să expună 3 Panouri temporare: care vor 
fi amplasate la Spitalul Județean de Urgență Zalău – secțiile UPU – SMURD, Boli Infecțioase/ 
Pneumologie și Spitalul Orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei; în  maxim 2 luni de la 
semnarea Contractului de servicii, perioadă în care Prestatorul va avea obligația de a obține și 
Certificatul de urbanism și Autorizația de construire pentru amplasarea panourilor.  

6.6. Prestatorul are obligaţia să întocmească 220 de bucăţi  Autocolante pentru 
echipamentele achiziționate prin proiect în maxim 1 lună de la Notificarea Autorității 
Contractante. 
             6.7. Prestatorul are obligaţia să întocmească şi să expună 3 Plăci permanente care vor fi 
amplasate la Spitalul Județean de Urgență Zalău – secțiile UPU – SMURD, Boli Infecțioase/ 
Pneumologie și Spitalul Orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei în maxim 1 lună de la 
Notificarea Autorității Contractante, plăcile permanente vor rămâne afișate cel puțin 5 ani după 
închiderea oficială a Programului Operaţional.                                                   

6.8. Prestatorul are obligaţia să aleagă materialul Autocolantelor pentru echipamente 
achiziționate pentru proiect astfel încât să se asigure durabilitatea în timp. Acestea vor fi 
predate în maxim 1 lună de la Notificarea Autorității Contractante cu privire la achiziționarea 
echipamentelor și vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a obiectelor pe care se 
aplică. 

6.9. Prestatorul are obligaţia să înlocuiasă panourile temporare cu plăcile permanente. 
Acestea vor fi predate și montate în maxim o lună de la Notificarea Autorității Contractante. Plăcile  
                                                                                                                                         VIZAT JURIDIC, 
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vor fi confecţionate din material rezistent la intemperii, preferabil metal - material 

inoxidabil, iar lizibilitatea acestora trebuie asigurată pe o durată de minim 5 (cinci) ani. 
6.9. Prestatorul are obligatia să despăgubească Autoritatea Contractanta împotriva 

oricăror: daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
Autoritatea Contractanta. 

6.10. Prestatorul are obligaţia de a emite facturi numai pe baza proceselor verbale de 
recepţie. 

6.11. Prestatorul are obligaţia de a livra produsele și de a presta serviciile în trei tranșe, 
conform prevederilor contractului. 

6.12.  Prestatorul are obligaţia de a realiza atat panourile temporare cât şi plăcile 
permanente  dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se deteriorează din cauza 
unor factori externi (condiții meteo, vandalism etc), prestatorul va trebui să le înlocuiască în 
maxim 30 zile lucrătoare. Plăcile permanente vor rămâne afișate cel puțin 5 ani după închiderea 
oficială a Programului operaţional .  

6.13. Prestatorul are obligaţia de a întreține plăcile permanente cel puțin 5 ani după 
închiderea oficială a Programului operaţional și de a le remedia în cazul unor eventuale 
deteriorări, în baza unui contract de service gratuit. 
 

ART. 7. OBLIGAŢIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 
7.1. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a plăti contravaloarea facturilor emise de 

către prestator pentru produsele livrate și serviciile prestate, în maxim 30 de zile de la primirea 
facturilor însoţite de Procesele verbale de recepţie.  
           7.2. Autoritatea Contractantă are obligaţia să pună la dispoziţia Prestatorului toate 
informaţiile şi documentele necesare şi relevante pentru îndeplinirea contractului. 
 
            ART. 8. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
            8.1. Garanţia de bunǎ execuţie este în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, 
respectiv ____________ lei, ce va fi constituitǎ prin  
1) Virament bancar  

sau 
2)instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări. Se va prezenta în original în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa  necondiţionat, 
respectiv la prima cerere a Autorității Contractante, pe baza declaraţiei  acesteia cu privire la culpa 
persoanei garantate 

Sau 
3) Rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale prin deschiderea unui cont la 
dispoziția Autorității Contractante  la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent. Suma inițială  care se va depune este de cel puțin 0,5% din prețul contractului și de a 
prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului  extrasul de cont cu suma depusa. 
Autoritatea Contractantă va alimenta acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și 
cuvenite Prestatorului pâna la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în 
contractul de achiziție publică.   
 
           
            8.2. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
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           8.3. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea 
Contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care 
nu au fost respectate. 
           8.4. Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile 
de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 
ART. 9. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
9.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnarii prezentului  

contract. 
9.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul prevăzut la art. 4 

din prezentul contract. 
9.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă calendarul de 

prestare, acesta are obligaţia de a notifica în scris acest lucru Autorității Contractante, în timp util. 
9.4. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu este de acord cu o prelungire a termenului 

de prestare a serviciilor, acesta va transmite acest fapt în scris Prestatorului, iar în acest caz, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autorității Contractante de a solicita majorări de 
întârziere Prestatorului. 
 

ART. 10. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
 10.1. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. 

10.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  
10.3. Recepţia produselor de informare/publicitate se va face în baza unor Procese verbale 

de recepţie a acestor produse. 
 
 ART. 11. AMENDAMENTE 
11.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
                

ART.12. CESIUNEA                                                                                                                                  
12.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale rezultate 

din Contract. 
              12.2. Autoritatea Contractantă nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind 
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.                                                                                                                                   

12.3. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă 
din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul 
contract (dacă este cazul). Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, executantul 
consimte că Autoritatea Contractantă se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma 
încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să 
o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. 
 

13. ASOCIAȚI/SUBCONTRACTANȚI (dacă este cazul)   
               13.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociaţii 
SC_______________, contractul cu subcontractantul desemnat, SC _________________, conform ofertei 
depuse.                                                                                                                                              VIZAT JURIDIC, 
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13.2. (1) La încheierea contractului, Prestatorul are obligaţia de a prezenta acordul de 

asociere încheiat cu acest asociat, legalizat și contractul cu subcontractantul 
             (2) Datele de recunoaștere ale asociatului/subcontractantului, precum și acordul 

încheiat cu asociatul și contractul de subcontractare se constituie în anexe la prezentul Contract. 
13.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă de modul în 

care îndeplinește contractul cât și pentru actele și faptele asociatului/subcontractantului. 
           (2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în 

care își îndeplinește partea sa din Contract.                                                             
          (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului 

dacă acesta nu își îndeplinește partea sa din Contract. 
 
ART. 14. FORŢA MAJORĂ 

 14.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Prin forţa majoră se înţelege 
orice eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. 

14.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 14.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  

14.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.                                          

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

 
ART. 15. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR    
15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu respectă termenul de prestare a 

serviciilor, Autoritatea Contractantă va percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din 
valoarea serviciilor neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere. 

15.2. Dacă Autoritatea Contractantă nu achită facturile în termen de 30 de zile de la data 
emiterii facturii convenite, Prestatorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum 
de 0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.                      

15.3. Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către oricare 
din părţi atrage rezilierea de drept a contractului şi dă dreptul de a pretinde plata de daune-
interese. 

 
ART. 16.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

            16.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. 
            16.2    Prezentul contract încetează înainte de termen: 

a) prin acordul scris al Părţilor; 
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor cu plata de daune interese; 
c) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 14.5 
d) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă; 
       e) prin denunţare unilaterală de către achizitor, fără plata de daune-interese, în cazul 
imposibilității continuării relațiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile 
sau din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibilă executarea contractului; 
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           f) Antreprenorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naționale și 
comunitare în domeniul achizițiilor publice. 
          16.3. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi 
obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.                   
 

ART.17. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
17.1. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor 

contractuale de către o Parte, dă dreptul celeilalte Părţi de a rezilia prezentul Contract şi de a 
percepe daune interese echivalente cu prejudiciul suferit.  

17.2. În situaţia în care Prestatorul nu-şi execută în mod corespunzător obligaţiile ce-i revin 
conform Contractului, Autoritatea Contractantă va transmite Prestatorului o notificare, în care vor 
fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantă consideră că Prestatorul nu şi-a 
executat în mod corespunzător obligaţiile. În situaţia în care Prestatorul nu remediază încălcarea 
sau nu transmite justificări corespunzătoare în termen de 15 de zile de la primirea notificării, 
Autoritatea Contractantă va emite o nouă notificare, prin care se va preciza data la care Contractul 
încetează de drept, fără intervenţia instanţei de judecată.  
            17.3. În situaţiile în care Autoritatea Contractantă nu a achitat total sau parţial factura 
acceptată la plată ori, în situaţia în care o parte din sumele cuprinse în factură au fost contestate în 
scris de Autoritatea Contractantă, pentru partea necontestată din acestea, pentru o perioadă mai 
mare de 30 de zile de la data scadenţei, executantul va transmite Autoritatii Contractante o notificare, 
acordând un termen de 30 zile pentru efectuarea plăţii.  

 
ART. 18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
18.1. Autoritatea Contractantă şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva 

pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.                                                                                                                                

18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi 
Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti  competente. 

 
ART.19 CLAUZE FINALE 

             19.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante.                                                                                                                                                
             19.2. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa 
părţilor şi constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor 
neînţelegeri între părţi pe cale amiabilă.                                                                                            
             19.3. În cazul în care soluţionarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor 
fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.                                                

 
             ART.20. CONFIDENȚIALITATEA 

20.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor, 
ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului Contract, prin nefurnizarea datelor, 
informațiilor, rapoartelor și studiilor către terți decât prin acordul părților. 

 
ART. 21. LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 
21.1 Limba utilizată în cadrul activităţilor este limba română. Toate materialele vor fi 

elaborate în limba română. 
ART 22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

            22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România                      VIZAT JURIDIC, 
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 ART. 23. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI 
 23.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie 
să fie transmisă în scris. 

23.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 

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

23.4. În cazul unui termen limită pentu primirea comunicărilor scrise, expeditorul va cere 
confirmarea de primire. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a se 
asigura de primirea în termen a comunicării.                     

23.5. Orice înştiinţare, încuviinţare, aprobare sau decizie a oricărei persoane, solicitată în 
cadrul contractului, va fi formulată în scris, dacă nu este specificat altfel, şi nu va fi în mod 
nejustificat reţinută sau întârziată. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, _____________ 2021, prezentul contract în cinci exemplare, 
din care unul pentru Prestator şi patru pentru Autoritatea Contractantă.      
        
 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                                                     PRESTATOR,  
    JUDEŢUL SĂLAJ     
 
                                                                                     

  PREŞEDINTELE                            
       CONSILIULUI JUDEŢEAN                                   
             Dinu Iancu Sălăjanu                     
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                   
         Maruşca Leontina Lucica 
 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                   
              Ghilea Ioana Lavinia 
 
 
 

       VIZAT JURIDIC, 
          Cuzdriorean Adrian - Cosmin                 
 


