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CLAUZE CONTRACTUALE 
 
 
ART. 1 PĂRŢI CONTRACTANTE 
JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260-614120, fax 

0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont nr. __________________________, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – Tiberiu Marc şi director - Maruṣca 
Leontina Lucica, în calitate de Autoritate Contractantă pe de o parte  

                                                                    şi 
S.C. ____________  cu sediul în loc. _______, Str.  _____, nr. _______, telefon/ fax: _______, număr de 

înmatriculare   ____________,  C.U.I. ________, cont nr.  _________, deschis la Trezoreria  _______, 
reprezentată prin  ____________ – administrator, în calitate de Prestator, pe de altă parte. 

 
         ART.2. DEFINIŢII 

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 - termenul ce defineşte un operator economic individual sau un grup de 

operatori economici care participă la prezenta procedură în asociere sau colaborare, 
având desemnat din rândul lor un lider al grupului.  

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 face obiectul contractului; 
f) zi - zi calendaristică. 
 
ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

      3.1 Prestatorul se obligă să realizeze Servicii de publicitate pentru proiectul “Modernizare 
bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, conform ofertei.   
            
     ART.4. VALOAREA CONTRACTULUI 

4.1. Valoarea serviciilor prestate este de _______________ lei fără TVA la care se adaugă TVA  
în valoare de __________ lei, iar valoarea totală a contractului este de __________________ lei. 
           4.2. Valoarea este conform ofertei şi este considerată fermă pe toată perioada de prestare a 
serviciilor. 
 
          ART.5. DURATA CONTRACTULUI 
 5.1. Durata de realizare a serviciilor este: 1lună de zile de la semnarea contractului.  
          5.2. În această perioadă prestatorul se obligă să respecte toţi termenii contractuali. 
 

          ART.6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Documentele contractului sunt: 
a) Propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; 
b) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 
c) Garanţia de bună execuţie; 
d) Contractul de subcontractare în original (dacă este cazul); 
e) Acordul de asociere, în original (dacă este cazul); 
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         ART.7. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
7.1. Prestatorul va prezenta modelul de panou în format electronic și pe suport de hârtie A3  în două 
exemplare , în termen de 5 zile  de la  semnarea contractului în vederea obținerii aprobării 
Autorității Contractante (”Bun de  tipar ). 
7.2. Prestatorul are obligația întocmirii documentațiilor necesare  obținerii  avizelor  și  
autorizațiilor necesare amplasării  panoului; 
7.3.  Prestatorul are obligaţia obținerii avizelor și autorizațiilor  inclusiv Autorizația de construire.  
7.4. Prestatorul se obligă să asigure livrarea,  transportul  și  montarea   panoului  la  locația   
stabilită de  comun  accord cu  Autoritatea Contractantă. 
 7.5. Prestatorul are obligaţia de a confecţiona indicatorul din  materiale care vor trebui să fie 
rezistente  la intemperii şi, în caz de deteriorare, vor fi  înlocuite în cel mai  scurt  timp posibil, 
respectiv 15 zile lucrătoare de la notificarea Autorităţii Contractante; 
  7.6. Prestatorul are obligația de  a asigura  garanția  pentru eventualele defecțiuni apărute la 
produsele ce fac obiectul achiziției, înlocuind produse cu defecțiuni  pe cheltuiala sa, în maxim 5 zile 
lucrătoare; 
  7.7. Prestatorul este responsabil pentru crearea panoului, producția efectivă a acestuia  și 
amplasarea propriu zisă  a panoului ( Transport și montaj la locația stabilită ); 
   7.8. Prestatorul are obligația de a asigura garanția serviciilor prestate pe o durată de  5 ani de la 
data încheierii Procesului- verbal de recepție a serviciilor prestate; 
   7.9. Prestatorul are obligația de a asigura, întreţinerea indicatorului, respectiv 
vizibilitatea şi lizibilitatea informaţiilor, pe o durată de cel puţin 5 ani de la data finalizării 
contractului. 
   7.10. Prestatorul se obligă să presteze servicii de confecţionare a unui panou de informare, 
respectiv designul şi machetarea acestuia, conform specificaţiilor din caietul de sarcini.  
  7.11.  Prestatorul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:  

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate; şi  

b) 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 Contractantă.                                                                          

 7.12. Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru 
asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate 
aspectele legate de muncă.  
  
          ART.8. OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE 
 8.1. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen 
de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii. 

 
           ART. 9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
            9.1. Garanţia de bunǎ execuţie este în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, 
respectiv  ____________ lei.        
 

 

              VIZAT JURIDIC, 
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 9.2. Modul de constituire a garanției de bună execuție: Virament bancar sau Instrument 
de garantare  emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condițiile legii - se va prezenta în original în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va                 
executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Autorității Contractante, pe baza declarației 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.       
  

  9.3. 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. 

  9.4. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 

  9.5. Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 
zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie 
publică, dacă Autoritatea Contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 
 ART.10. PLATA                                                                                                        

10.1. Emiterea facturii de către Prestator şi plata acesteia de către Autoritatea Contrcatantă 
se va face pe baza procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate.  

10.2. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a plătii contravaloarea facturii emise  într-un 
termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoţită de procesul verbal de 
recepţie a serviciilor prestate. 
 

ART. 11. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
11.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la  semnarea contractului. 
11.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenele stabilite în 

contractul de finanţare cu toate anexele sale. 
11.3.  În afara cazului în care autoritatea contractantă este de acord cu o prelungire a 

termenului de prestare a serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita majorări de întârziere. 

 
 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 Prestatorul 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, Prestatorul 
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. 
 

ART. 13. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR   
 13.1. 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. 

13.2. Dacă Autoritatea Contractantă nu achită facturile în termen de 30 de zile de la data 
primirii facturii convenite, Prestatorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum 
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de 0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.   
          
              13.3. 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. 14. ÎNCETAREA CONTRACTULULUI 
           14.1.  Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. 
 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)  în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
 d) prin denunţare unilaterală de către Autoritatea Contractantă, fără plata de daune-interese,  în 
următoarele cazuri:  
                -  imposibilitatea continuării relaţiilor contractuale,  cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) 
de zile; 
                  - denunţarea din cauza unor motive neimputabile Autoritatea Contractantă care fac 
imposibilă executarea contractului; 
   e) Prestatorul se află, la momentul semnării contractului, în una dintre situațiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naționale și 
comunitare în domeniul achizițiilor publice.                      
             14.2. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi 
obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.   

  
   
          ART. 15. ASOCIAȚI/SUBCONTRACTANȚI (dacă este cazul)  
           15.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociaţii 
SC_______________, contractul cu subcontractantul desemnat, SC _________________, conform ofertei 
depuse. 

15.2. (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.  

15.3. (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. 

15.3. (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.  

 
  VIZAT JURIDIC 
      
 
 



 5 5 

                                                                                                                  
 
 
ART. 16. AMENDAMENTE 
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.17. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
17.1. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor 

contractuale de către o Parte, dă dreptul celeilate 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, Prestatorul va transmite Autorității 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. CONFIDENȚIALITATEA 
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. 20. LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 
Limba utilizată în cadrul activităţilor este limba română. Toate materialele vor fi elaborate 

în limba română.    
   

 ART. 21. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI 
 21.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie 
să fie transmisă în scris. 

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

21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin poștă, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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21.4. 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.                     

21.5. 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, ________________, prezentul contract în cinci exemplare, din 

care unul pentru Prestator şi patru pentru Autoritatea Contractantă.     
 
 
 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                                                     PRESTATOR,  
    JUDEŢUL SĂLAJ                                                               ..........................................                                               

     PREŞEDINTELE                            
       CONSILIULUI JUDEŢEAN                                    
                  Marc Tiberiu                           
 
 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                   
         Maruşca Leontina Lucica 
 
 
 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                   
           Ghilea Ioana Lavinia 
 
 
 
 
 
           VIZAT JURIDIC, 
         Cuzdriorean Adrian - Cosmin 


