




























FORMULARUL NR. 1
OPERATOR ECONOMIC
…………………………… 
(denumirea)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea / încadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese,

astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 şi art. 73 din Legea 99/2016

Subsemnatul,...............................  reprezentant  împuternicit  al  ...................................
(denumirea  operatorului  economic) în  calitate  de  ofertant  pentru  achizitia
de ..............................................  (se  insereaza  denumirea  serviciilor/codul  CPV),  la  data
de .............(se insereaza data),  organizata de către S.N. Nuclearelectrica SA,  declar pe propria
răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, următoarele:

a) Am membri în cadrul consiliului de administraţie / organului de conducere sau de supervizare
şi/sau  acţionari  ori  asociaţi  semnificativi  (*),  persoane care deţin  funcţii  de decizie  în  cadrul
entităţii contractante. NU                            DA (**)

b) Am membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi(*), persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul entităţii contractante. NU                            DA (**)

De  asemenea  declar  ca  nu  voi  nominaliza  printre  principalele  persoane  desemnate  pentru
executarea  contractului  persoane  care  sunt  soţ/soţie,  rudă  sau  afin  până  la  gradul  al  doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii
contractante. 

Înţeleg  că în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu este  conformă cu realitatea  sunt  pasibil  de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

(*) Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente
unor  acţiuni  care,  cumulate,  reprezintă  cel  puţin  10%  din  capitalul  social  sau  îi  conferă
deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
(**) In cazul in care se bifeaza  DA,  se vor preciza numele /  functiile  persoanelor aflate in
situatia potential generatoare de conflict de interese si se va descrie pe scurt situatia.



În vederea completării acestei declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul
entităţii contractante sunt următoarele:

Cosmin Ghiță, Laura Constantin, Romeo Urjan, Dan Niculaie-Faranga, George Codrut Tudor,
Vlad  Chiripus,  Cristina  Bacaintan,  Cristina  Nazarevscky,  Razvan  Sandu,  Stella  Ciulcov,
Catalina Marunea, Ramona Tosa, Mircea Preda.

Data completării ......................

Operator economic,
....................................... 
(semnatura autorizată)



FORMULARUL NR. 2
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA
Către ....................................................................................................
      (denumirea entitaţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu  prevederile  si  cerintele  cuprinse  in  documentatia  mai  sus  mentionata,  sa  prestam
_________________________________, pentru valoarea maximala de ………………… Euro,
fara TVA, conform detaliilor de pret din Anexa la Formular 2

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile conform contractului sectorial de servicii.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________ luni, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

4. Pana  la  incheierea  si  semnarea  contractului  sectorial  de  servicii,  aceasta  oferta,
impreuna cu comunicarea  transmisa de dumneavoastra,  prin care oferta  noastra este  stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:
          depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
          nu depunem oferta alternativa.
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

7.  Am înţeles  şi  consimţim că,  în  cazul  în  care  oferta  noastră  este  stabilită  ca  fiind
câştigătoare,  să  constituim  garanţia  de  bună  execuţie  în   procent  de  10  %  din  valoarea
contractului, fara TVA, cu modificari si completari ulterioare, respectiv prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau
de o societate de asigurari, in conditiile legii, asa cum este prevazut la art. 13 din propunerea de
contract de servicii sectoriale.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)



oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la Formular nr. 2

Crt
. No

Servicii Tarif orar unic
(Euro, fara TVA)

Numar de
ore maximal

(ore)

Valoare
totala

Euro, fara
TVA, *)

1. Servicii conform Caiet de sarcini 180

Note:
*)  Valoarea totala este maximala si se calculeaza prin inmultirea tarifului orar unic ofertat cu
numarul maximal de 180 de ore prevazut pentru prestarea serviciilor.
**)Tariful orar unic include toate costurile de realizare a serviciilor solicitate,  conform celor
mentionate in Caietul de sarcini si propunerea de contract.

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului sectorial /acordului-cadru



Prezentul acord de asociere are ca temei prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale.

1. Partile acordului:
_______________________________,  reprezentata  prin............................,  in  calitate
de.................
(denumire operator economic, sediu, telefon)

si
_______________________________,  reprezentata  prin...........................,  in  calitate
de..................
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea  la  procedura  de  achizitie  sectoriala  organizata  de  ...................................(denumire
entitate  contractanta) pentru  atribuirea  contractului  sectorial/acordului-cadru)  ..............................
(obiectul contractului sectorial/acordului-cadru),
b) derularea  in  comun  a  contractului  sectorial  in  cazul  desemnarii  ofertei  comune  ca  fiind
castigatoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun: 

1. ___________________________________
2. ___________________________________
…___________________________________

2.3 Contributia  financiara /  tehnica /  profesionala a fiecarei  parti  la indeplinirea contractului
sectorial este:

1._______ % ___________________________
2._______ % ___________________________

2.4 Repartizarea  beneficiilor  sau  pierderilor  rezultate  din  activitatile  comune  desfasurate  de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1._______ % ___________________________
2._______ % ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata  asocierii  constituite  in  baza  prezentului  acord  este  egala  cu  perioada  derularii
procedurii  de  atribuire  si  se  prelungeste  corespunzator  cu  perioada  de  indeplinire  a
contractului/acordului-cadru (in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se imputerniceste ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin
prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului  sectorial  in numele si  pentru asocierea constituita  prin prezentul  acord,  in cazul
desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).

5. Incetarea acordului de asociere



5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din

acord;
c) alte cauze prevazute de lege.

6. Comunicari
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa
la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........

6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor
fi solutionate de catre instanta de judecata competenta.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astazi............................(data semnarii lui)

Liderul asocierii:

______________________
(denumire lider asociere)

ASOCIAT 1, ___________________

ASOCIAT 2, ___________________

Nota: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice
ale obiectului contractului sectorial/acordului-cadru.
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Contract sectorial de servicii 
 

Preambul 

  

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, s-a încheiat prezentul contract sectorial de 

servicii, între: 

 

 

1. Părţile contractante 

 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul în Bucureşti, Str. 

Polonă nr. 65, sector 1, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, înregistrată la Oficiul Național 

Registrul Comerțului sub nr. J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 

10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO 94 RNCB 0072 0497 1852 

0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1 București, reprezentată legal prin Cosmin Ghiță - Director 

General și Dan Niculaie-Faranga - Director Financiar, în calitate de Achizitor, pe de o parte  

 

şi 

 

........................................... cu sediul în .................., Str. ........................., tel. ................, fax 

........................., înregistrata la Oficiul National Registrul Comertului sub nr. ................., Cod unic de 

înregistrare la Registrul Comertului (CUI) ........................., Cod de înregistrare fiscală (CIF) 

.........................., cod IBAN ....................................... deschis la ................................, reprezentata legal 

prin ............................., in calitate de Prestator, pe de altă parte, 

 

denumite în continuare „Părțile” sau „Părțile contractante” 

 

2. Definiţii 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. Contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale; 

b. Achizitor și Prestator – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. Prețul contractului – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. Servicii – activități a căror prestare face obiectul contractului; 

e. Forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, imprevizibilă, 

absolut invincibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează 

greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe 

naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunțiativă. 

Pentru a fi considerat forță majoră evenimentul trebuie declarat ca atare de o autoritate centrală sau 

locală. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

f. Cerințele Achizitorului – Caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de Achizitor pe 

durata și în scopul executării contractului; 

g. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct 

sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 

proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 



S.N. „Nuclearelectrica” S.A. 

Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica 

S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice 

tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani 

 
2 

h. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 

asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt 

mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

i. Încălcarea securității datelor cu caracter personal – o încălcare a securității care duce, în mod 

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 

acestea; 

j. Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 

singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; 

k. Persoană împuternicită de operator sau împuternicitul – înseamnă persoana fizică sau juridică, 

autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 

operatorului. 

 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și 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. 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de consultanță în management pentru revizuirea si 

actualizarea planului de administrare al SN Nuclearelectrica SA in vederea alinierii cu cele mai 

bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice tutelare si 

ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani, în perioada convenită și în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului în 

conformitate cu prevederile art. 8.2. 

4.3. (1) Prețul maximal al contractului este de ........... Euro, la care se adaugă cota legală de TVA, 

corespunzător unui tarif orar de ........... Euro fără TVA și unui număr maximal de 180 de ore. 

(2) Tariful orar de la alin. (1) este ferm și fix in Euro și nu va putea fi ajustat/revizuit pe perioada de 

valabilitate a contractului.  

(3) Tariful orar de la alin. (1) include toate costurile asociate prestării serviciilor în condițiile solicitate 

în Caietul de sarcini – Anexa # 1 la Contract, cum ar fi: cheltuielile cu personalul implicat în prestarea 

serviciilor; cheltuieli de transport, cazare; eventuale traduceri; cheltuieli administrative, de secretariat, 

telefonie, internet, multiplicare, copiere; taxe, comisioane, impozite pe veniturile realizate în România 

de nerezidenți (dacă este cazul). 

(4) Plățile se vor efectua în LEI la cursul de schimb BNR din data emiterii facturii [aplicabil operatorilor 

economici rezidenți în România]. Achizitorul nu va avea obligația să achite Prestatorului nicio altă sumă 

în afara tarifului orar specificat la art. 4.3 alin. (1) înmulțit cu numărul de ore efectiv prestate, menționate 

în rapoartele întocmite de Prestator și aprobate de Achizitor. 

4.4. Prestatorul nu va putea ridica niciun fel de pretenții pentru neîndeplinirea fizică și valorică maximală 

a contractului. 

4.5. Clauze speciale referitoare la plata taxei pe valoarea adăugată (dacă este aplicabil): 

(1) În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorul este declarat inactiv de către 

autoritățile competente, fiind înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, iar contractul se 

derulează și după data înscrierii în registru, Achizitorul va plăti Prestatorului sumele datorate contractual 

din care vor deduce următoarele sume: 
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a) taxa pe valoarea adăugată, corespunzătoare bazei impozabile și pentru care Achizitorul nu își 

poate exercita dreptul de deducere pe perioada inactivității Prestatorului; 

b) o sumă egală cu efectul nedeductibilității cheltuielilor aferente achizițiilor de la Prestator, care 

se va determina prin înmulțirea cotei de impozit pe profit, conform Codului Fiscal, cu baza 

impozabilă, respectiv valoarea achiziției de la Prestator. 

(2) În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorului plătitor de TVA i se anulează 

înregistrarea în scopuri de TVA de către autoritățile competente și este înscris în Registrul persoanelor 

impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, iar contractul se derulează și după data 

înscrierii în Registru, Achizitorul va plăti Prestatorului doar contravaloarea serviciilor prestate, fără 

TVA, urmând ca taxa pe valoarea adăugată să fie suportată de către Prestator, deoarece Achizitorul nu 

își poate exercita dreptul de deducere în această perioadă. 

În situația în care – ulterior anulării înregistrării în scopuri de TVA – Prestatorul redobândește codul de 

TVA, inclusiv pe perioada anulării anterioare a înregistrării în scopuri de TVA, Achizitorul va plăti 

Prestatorului suma TVA din facturile primite pe perioada în care acesta avea codul de TVA anulat, cu 

condiția ca Prestatorul să refacă facturile din perioada respectivă, așa cum este prevăzut de Codul Fiscal. 

 

5. Durata contractului 

5.1. Durata prezentului contract este de 6 luni, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți 

(se va lua in considerare data ultimei semnături, în ordine cronologică). 

5.2. Prezentul contract va continua să își producă efectele și după expirarea duratei menționate la art. 

5.1 cu privire la acele drepturi și obligații ale părților, născute în perioada de valabilitate a contractului, 

dar ale căror termene de executare/aducere la îndeplinire/exercitare/de valabilitate se împlinesc, 

indiferent de motiv, după expirarea duratei menționate la art. 5.1. Astfel, prezentul contract își va 

produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor reciproce ale părților contractante, chiar dacă 

îndeplinirea acestor obligații survine după expirarea duratei menționate la art. 5.1 sau obligațiile asumate 

prin contract nu sunt executate potrivit termenelor contractuale, indiferent de motiv.  

 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului sunt: 

a) textul prezentului contract; 

b) Caietul de sarcini nr. 4651/21.04.2022       - Anexa # 1 

d) Oferta tehnică și Oferta financiară nr. ............      - Anexa # 2 

e) Garanția de bună execuție         - Anexa # 3 

f) Acordul de confidențialitate        - Anexa # 4 

g) Acte adiționale, dacă există. 

6.2. În cazul unor discrepanțe/nepotriviri între documentele contractului, ordinea de prevalență este: 

(i) Actele adiţionale, dacă este cazul, cu mențiunea că actele adiționale mai noi vor prevala celor 

mai vechi; 

(ii) Contractul; 

(iii) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse 

până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

(iv) Oferta tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

(v) Oferta financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare. 

6.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată 

faptul că anumite elemente ale Ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 

Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini, atât asupra Ofertei tehnice, cât și asupra 

contractului. 

6.4. De la regula instituită la art. 6.2 se va aplica, dacă va fi cazul, următoarea derogare: În cazul în care, 

pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Ofertei tehnice sunt 

superioare cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevederile Ofertei Tehnice vor prevala asupra 

celor din Caietul de sarcini și, în mod corespunzător, asupra contractului. 
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7. Obligaţiile Prestatorului 

7.1. (1) Prestatorul se obligă să efectueze serviciile în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, 

cu obligațiile asumate în Oferta Tehnică, precum și cu reglementarile în vigoare în domeniul 

contractului. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

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. 

7.2. (1) Prestatorul va efectua urmatoarele servicii: 

a) Asistenta si consultanta in procesul de revizuire si actualizare a planului de administrare al societatii 

in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu modificarile 

ulterioare ale pietei de energie si dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor SNN:  

i. intocmirea unui raport de analiza si de revizuire a elementelor (informatiilor) ce necesita 

actualizare in concordanta cu modificarile ulterioare ale pietei de energie si dezideratele 

autoritatii publice tutelare si ale actionarilor SNN 

ii. intocmirea unui raport de analiza si recomandari privind alinierea la cele mai bune practici 

si repere din industrie raportate la activitatea curenta a companiei si obiectivele societatii pe 

termen lung prin elaborarea si dezvoltarea de comparatii (benchmarks) exemplificate. 

b) Asistenta si consultanta in elaborarea si redactarea materialelor suport si consolidarea documentelor 

de lucru aferente planului de administrare. 

(2) Serviciile de la alin. (1) vor fi prestate sub forma unui pachet de consultanță în limita a maxim 180 

de ore pe întreaga perioadă de derulare a contractului. 

7.3. (1) Pentru prestarea serviciilor Prestatorul va asigura o echipă de lucru compusă din minim 3 

consultanţi care trebuie sa indeplineasca cerintele minime de la pct. 4.4 din Caietul de sarcini. 

(2) Consultanţii de la alin. (1) trebuie să aibă cunoştinţe solide de limba engleză, scris și vorbit. În situaţia 

în care unii dintre consultanţii propuşi nu sunt de origine română și/sau nu sunt vorbitori de limba 

engleză, Prestatorul va asigura interpret pentru traducere, pe cheltuiala sa. 

(3) Pe perioada derularii contractului Prestatorul va avea dreptul de a efectua modificari ale echipei de 

consultanti numai cu aprobarea prealabila a Achizitorului, in conditiile de la pct. 18.1 din Caietul de 

sarcini.  

7.4. Prestatorul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor și metodelor de prestare utilizate și 

de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului. 

7.5. Prestatorul se obligă să respecte toate cerințele Caietului de sarcini, indiferent dacă acestea sunt 

menționate sau nu, în mod expres, în prezentul Contract, precum și orice alte cerințe/instrucțiuni emise 

de Achizitor pe durata executării contractului ce decurg din obligativitatea de a finaliza și a duce la bun 

sfârșit obiectul specific al Contractului. 

7.6. Prestatorul va desemna un Coordonator de Proiect care va asigura, pe toată perioada de derulare a 

Contractului, interfaţa directă cu reprezentanţii desemnaţi ai Achizitorului. 

7.7. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

(i) reclamații, amenzi și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea de către Prestator, angajații, 

asociații sau subcontractanții Prestatorului, a unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate etc.), legate de serviciile achiziționate, și 

(ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente paragrafului (i) de mai sus, cu 

excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit 

de către Achizitor. 

 

 

8. Obligaţiile Achizitorului 

8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în conformitate cu prevederile art. 12 din prezentul 

contract. 



S.N. „Nuclearelectrica” S.A. 

Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica 

S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice 

tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani 

 
5 

8.2. Achizitorul va efectua plata în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator. Factura 

va fi emisa de Prestator numai dupa primirea de la Achizitor a Procesului Verbal de Receptie Servicii 

(PVRS) aferent serviciului efectuat, semnat fără observații de reprezentantii Achizitorului, in conditiile 

cap. 16 din Caietul de sarcini. 

8.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului facilitățile și/sau informațiile menționate în 

Caietul de sarcini și/sau convenite de comun acord între Părți. 

8.4. Achizitorul va desemna un Coordonator de Proiect care va asigura, pe toată perioada de derulare a 

Contractului, interfaţa directă cu reprezentanţii desemnaţi ai Prestatorului. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

9.1. În cazul în care, din culpa sa exclusivă, Prestatorul nu își execută obligațiile asumate prin contract 

sau își îndeplinește obligațiile cu întârziere și/sau în mod necorespunzător, defectuos, atunci Achizitorul 

are dreptul de a pretinde plata de și de a factura în mod corespunzător daune-interese (penalități). 

Daunele-interese (penalitățile) solicitate de Achizitor în astfel de cazuri se vor calcula prin aplicarea 

unei cote procentuale de 0,2% pe zi de întârziere la valoarea obligațiilor neefectuate, efectuate cu 

întârziere și/sau în mod defectuos, necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă și conformă a 

respectivelor obligații. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu 

privire la garantia de buna executie sau si le indeplineste cu intarziere si/sau in mod defectuos, 

necorespunzator, Achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese (penalitati) prin aplicarea 

unei cote procentuale de 0,2% pe zi de intarziere din valoarea garantiei de buna executie calculata 

incepand cu prima zi urmatoare expirarii termenului acordat Prestatorului de catre Achizitor pentru 

remedierea garantiei de buna executie, potrivit art. 9.3. 

9.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit la art. 8.2, 

atunci Prestatorul are dreptul de a solicita și Achizitorul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la data plății 

efective, dar nu mai mult decât valoarea debitului. 

9.3. La constatarea nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 

partea lezata emite o notificare scrisa celeilalte parti cu privire la obligatia nerespectata sau indeplinita 

defectuos si acorda un termen de remediere care, de regula, nu poate fi mai mare de 30 zile. In cazul in 

care partea in culpa nu reuseste sa-si indeplineasca obligatia in termenul acordat in notificare, partea 

lezata va avea dreptul sa rezilieze contractul fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta 

formalitate prealabila. Rezilierea va deveni efectiva incepand cu prima zi urmatoare termenului acordat 

pentru remediere si va da dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4. Perceperea de către părți a penalităților de întârziere sau a daunelor-interese nu va exonera 

Prestatorul de obligația de a efectua serviciile sau de a își îndeplini întocmai alte sarcini, obligații sau 

responsabilități pe care le are conform prevederilor contractului. 

9.5. În situația rezilierii din cauza nerespectării de către părți a obligațiilor contractuale, partea în culpă 

va datora daune-interese pentru acoperirea/compensarea prejudiciului suferit de cealaltă parte. 

Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere celor ale art. 9.1 și 9.2 de mai sus, care rămân aplicabile. 

9.6. Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează cu prevederile în 

materie ale Codului Civil în vigoare. 

 

10. Confidențialitate 

10.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
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10.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvălui ea de informații referitoare la 

contract dacă: 

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

10.3. Odată cu sau imediat după semnarea Contractului, părțile contractante vor semna un „Acord de 

confidențialitate”, care va deveni parte integrantă din Contract, Anexa # 4. Acordul de confidențialitate 

va avea ca scop protejarea datelor si informatiilor confidentiale, proprietate a Achizitorului sau a unor 

terțe părți de la care Achizitorul a obținut drept de utilizare, date și informații ce urmează să fie 

accesate/utilizate de către Prestator pe durata și în legătură cu derularea Contractului încheiat cu 

Achizitorul. Personalul Prestatorului, desemnat în baza prezentului contract, va semna Angajamentul de 

confidenţialitate – Anexa # 1 la Acordul de confidențialitate. 

 

11. Garanția de bună execuție a contractului 

11.1. (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, in cuantum de ........ 

Euro, reprezentand 10% din valoarea contractului, fara TVA. 

(2) Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului de catre ambele parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

Prestatorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului. 

Modalitatea de constituire va fi in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin: 

a) virament bancar; sau 

b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

(i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 

(ii) asigurare de garanţii emisă: 

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

(3) In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare, garantia va trebui 

sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

(i) trebuie sa fie irevocabila; 

(ii) trebuie sa aibă o valabilitate egală cu durata contractului plus 30 de zile; 

(iii) trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a 

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

(4) Prestatorul are obligatia de a inlocui instrumentul de garantare a bunei executii in urmatoarele 

situatii: 

(i) atunci cand institutia de credit depozitara a garantiei de buna executie initiale se afla in una din 

urmatoarele situatii: 

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti; 

b) scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit; 

c) retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare 

a imposibilitatii de redresare financiara a unei institutii de credit; 

(ii) atunci cand societatea de asigurare depozitara a garantiei de buna executie initiale se afla in una din 

urmatoarele situatii: 

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti; 

b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare, ca urmare a imposibilitatii 

restabilirii, in cadrul procedurii de redresare financiara, a respectarii cerintei de capital de solvabilitate 
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- in cazul societatilor supravegheate conform partii I "Regimul de supraveghere Solvabilitate II" din 

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu 

modificarile ulterioare, sau ca urmare a imposibilitatii restabilirii marjei de solvabilitate disponibile cel 

putin la limita minima a marjei de solvabilitate - in cazul societatilor supravegheate conform partii a II-

a "Regimul national de supraveghere" din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare; 

c) retragerea autorizatiei in cazul asiguratorului rezidual rezultat din procesul de rezolutie conform 

prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor; 

(iii) precum si in orice alte situatii in care entitatea depozitara a garantiei de buna executie initiale se 

afla in incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti. 

11.2. In aplicarea art. 11.1 alin. (3) lit. (i) si (iii) sunt valabile urmatoarele reguli: 

(1) Obligatia/angajamentul/instrumentul de garantare (garantia) este valabil/a, irevocabil/a si 

neconditionat/a pe toata durata derularii contractului, Emitentul/Asiguratorul/Garantorul emitent al 

instrumentului de garantare angajandu-se sa efectueze plata garantiei in mod neconditionat, independent 

de valabilitatea si efectele juridice ale Contractului, renuntand la beneficiul discutiunii si diviziunii, la 

orice contestatii si obiectiuni  si fara a fi necesara vreo cerere de chemare in judecata sau sentinta 

arbitrala, la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate. 

(2) In cazul in care obligatia/angajamentul de garantare este asumat/a prin intermediul a mai multor 

documente ale caror prevederi sunt contradictorii (ex. scrisoarea de asumare contine toate elementele 

solicitate de asumare a obligatiei/angajamentului de garantare, in special cele privitoare la irevocabilitate 

si conditionalitate, dar conditiile de afaceri, sau alte documente contractuale care fac parte integranta 

din obligatie/angajament, au prevederi contrare, in special in privinta irevocabilitatii angajamentului si 

a conditionalitatii platii), textul scrisorii de asumare va mentiona ierarhia interpretarii juridice a 

documentelor, respectiv ca, in cazul unor prevederi contrare/ diferite, primeaza prevederile din 

scrisoarea de asumare, prin derogare de la conditiile generale de afaceri si alte conditii contractuale 

standard practicate de Emitent/Asigurator/Garantor. 

11.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 

parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu isi 

indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 

asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru, in scris, 

Prestatorului cat si, dupa caz, si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu 

au fost respectate precum si modul de calcul al prejudiciului. 

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a 

reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas de executat din contract. 

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, indiferent de motiv, apare o modificare care 

conduce la prelungirea duratei contractului, iar garantia de buna executie este constituita printr-un 

instrument de garantare, Prestatorul are obligatia sa prelungeasca corespunzator perioada de valabilitate 

a garantiei de buna executie astfel incat aceasta sa acopere toata durata de derulare a contractului plus 

30 de zile. 

11.4. În cazul in care, Prestatorul nu respectă condiţiile de formă impuse pentru garanţia de bună 

execuţie, aşa cum acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 11.1. (3) – pentru garantia initiala sau, dupa 

caz, la 11.1. (4) – pentru garantia de substituire, precum si cerintele prevazute la art. 11.2. de mai sus, 

se vor aplica corespunzător prevederile art. 9.3. 

11.5. Achizitorul va elibera garanția de bună execuție în termen de cel mult 14 zile de la recepția fără 

neconformități a ultimelor servicii prestate în baza Contractului. 

 

12. Recepție 

12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu cerințele din Caietul de sarcini și cu prevederile prezentului contract. 

12.2. Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, notificați în 

scris Prestatorului. 
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12.3. (1) Recepția serviciilor prestate se va efectua în conformitate cu prevederile de la cap. 16 din 

Caietul de sarcini și se va materializa prin semnarea unui Proces Verbal de Recepție Servicii (PVRS), 

întocmit după acceptarea de catre Achizitor a serviciilor efectuate. La PVRS se vor atasa rapoartele de 

activitate ale Prestatorului, mentionate la pct. 7 din Caietul de sarcini. 

(2) PVRS-ul semnat fără observații de reprezentanții Achizitorului va constitui documentul suport 

pentru emiterea și plata facturii Prestatorului. 

 

13. Întârzieri 

13.1. Prestatorul are obligația să respecte termenele stabilite în Contract si in Caietul de sarcini precum 

și orice alte termene stabilite de comun acord cu reprezentanții Achizitorului. 

13.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, din motive obiective, neimputabile Prestatorului, 

acesta nu poate respecta temenele contractuale convenite, Prestatorul are obligația de a notifica acest 

lucru, în timp util, în scris, Achizitorului. Modificarea termenelor convenite se poate face numai în 

situații obiective, neimputabile Prestatorului, cu acordul ambelor părți, printr-un act adițional la contract. 

13.3. În afara situațiilor de la art. 13.2 sau a cazului de forță majoră, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului din culpa Prestatorului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului conform 

art. 9.1. 

 

14 Forta majora 

14.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

14.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

14.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

14.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare. 

14.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 60 zile, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna 

din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

 

15.Soluționarea litigiilor 

15.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau divergenta care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

15.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca divergenta sa se solutioneze, 

de catre instantele competente material de la sediul Achizitorului, în conditiile şi potrivit procedurilor 

reglementate de legislaţia în vigoare, sau, dupa caz, de catre Curtea de Arbitraj Comercial International 

de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), potrivit procedurilor arbitrale ale 

acesteia si dispozitiilor Codului de procedura civila al Romaniei; in acest sens, Achizitorul si Prestatorul 

vor stabili, de comun acord, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul expirarii termenului de 15 

zile mentionat in teza introductiva a prezentului articol, prin care dintre cele doua modalitati (instanta 

de drept comun sau Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR) va fi solutionata 

neintelegerea sau divergenta contractuala respectiva, iar in cazul in care partile nu reusesc sa ajunga la 

o intelegere in legatura cu acest aspect, neintelegerea sau divergenta contractuala respectiva va fi 

solutionata de catre instanta de judecata competenta material de la sediul Achizitorului.   
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16. Limba care guvernează contractul 

16.1. Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, 

respectiv limba română. 

 

17.Comunicări 

17.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Toată corespondența referitoare la derularea contractului se va transmite în atenția 

derulatorului de contract mentionat la art. 22. Orice corespondență în legătură cu contractul (cu excepția 

celei în legătură cu art. 23.10 din prezentul contract) adresată altcuiva decât derulatorului de contract, 

desemnat în condițiile prezentului articol, nu va fi luată în considerare. 

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

 

18. Legea aplicabilă contractului 

18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

18.2. Toate prevederile prezentului contract se completează și se interpretează conform prevederilor 

Codului Civil și legilor aplicabile din România. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru părțile 

contractante. 

18.3. Dacă pe parcursul derulării contractului apar modificări legislative a căror implementare este 

imperativ impusă prin respectivele modificări legislative, modificări ce afectează clauzele contractuale, 

părţile vor proceda la amendarea acestor clauze, în acord cu modificările imperative ale legislației, prin 

Act Adiţional la Contract. 

18.4. În orice situație prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale și devin aplicabile 

de la data prevăzută în actul normativ care le-a reglementat/stabilit. 

18.5. Documentele contractuale nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele stabilite prin Contract. 

18.6. Prin semnarea prezentului contract, părțile confirmă faptul că au luat la cunoștință, au înțeles pe 

deplin și acceptă în mod expres toate prevederile acestuia. 

 

19. Denunțarea contractului. Suspendarea contractului 

19.1. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Prestatorului cu 30 de zile inainte de momentul la care Achizitorul doreste sa inceteze 

Contractul, fără nicio compensaţie, fără nicio formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau 

extrajudiciară. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde plata pentru partea de contract executata 

si, dupa caz, pentru cheltuielile efectuate pana la data efectiva a denuntarii, in scopul indeplinirii 

contractului, cu conditia sa prezinte documente justificative in acest sens, aceste documente fiind 

verificate si confirmate in prealabil de catre Achizitor. 

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în conformitate cu dispoziţiile 

dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a 

acestuia si într-una din următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile 

sectoriale; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 

care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene. 

19.2. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul sa denunte unilateral contractul printr-o notificare scrisa adresata 

Prestatorului, fara nicio compensatie, daca Prestatorul a fost declarat in stare de faliment, face obiectul 

unei proceduri de lichidare, dizolvare, administrare / supraveghere judiciara sau se afla sub controlul 

unei autoritati care a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat / incetat 

activitatea, este in executare silita sau se afla intr-o situatie asemanatoare, care rezulta dintr-o procedura 

similara reglementata de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national.  
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(2) In cazul in care s-a deschis o procedura generala de insolventa impotriva Prestatorului, inclusiv orice 

membru / lider in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau mai multe 

persoane sau impotriva unui subcontractant sau a unui tert sustinator, in termen de 30 de zile de la data 

deschiderii procedurii, sau dupa caz, de la data semnarii contractului, in situatia in care este deja deschisa 

o procedura generala de insolventa impotriva acestuia, Prestatorul se obliga sa prezinte o analiza 

detaliata a impactului acestui eveniment asupra executarii contractului si a capacitatii sale de indeplinire 

a obligatiilor, insotita de un plan de masuri privind prevenirea oricarui impact negativ.  

(3) In situatiile mentionate la alin. (1), Prestatorul are dreptul sa pretinda numai plata corespunzatoare 

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

19.3. În cazul în care se constată că procedura de atribuire a contractului sau executarea contractului 

este viciată de erori esențiale, nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, 

delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare, Achizitorul are dreptul, la alegerea sa, 

(i) fie să notifice Prestatorului suspendarea executării contractului, până la clarificarea situației și luarea 

unei decizii privind continuarea sau încetarea contractului – situație în care suspendarea va fi consființită 

printr-un înscris semnat de ambele părți, urmând să înceteze la momentul la care Achizitorul va decide 

privind continuarea sau încetarea contractului, 

(ii) fie să notifice Prestatorului încetarea contractului, ca efect al rezilierii sale, în condițiile art. 25.9 sau, 

după caz, art. 25.11 din prezentul contract. 

19.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că nu sunt respectate 

elemente ale Propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de 

sarcini), Achizitorul își rezervă dreptul, intr-o prima etapa, de a sista prestarea serviciilor până la 

remedierea situației constatate si, daca acest lucru nu se intampla intr-un termen rezonabil, de a denunța 

unilateral contractul. În cazul suspendării/sistării temporare a prestarii serviciilor, durata contractului se 

va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 

 

20. Conflictul de interese 

20.1. Partile au obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale cu 

privire la evitarea conflictului de interese. 

20.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact/actiune/demers, inclusiv - dar nu limitat la - cele cu 

Achizitorul, personalul sau sau colaboratorii acestuia, care ar putea sa compromita independenta 

Prestatorului ori pe cea a personalului sau sau a colaboratorilor sai. Daca si cand Prestatorul esueaza, in 

orice fel, in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului sau de a obtine repararea 

prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese astfel aparute, poate decide 

incetarea cu efect imediat a contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile 

precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale. 

20.3. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, 

direct sau indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost 

implicate în procesul de verificare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau 

cu angajaţi/foşti angajaţi ai Achizitorului, cu care Achizitorul a încetat relaţiile contractuale ulterior 

atribuirii Contractului, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea Contractului, sub 

sancţiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a Contractului. Prestatorul are obligatia de a anunta 

Achizitorul, in termen de 15 zile de la angajare sau, dupa caz, de la data incheierii intelegerii privind 

prestarea de servicii, daca pe parcursul perioadei de 12 luni a angajat sau incheiat orice fel de intelegeri 

privind prestarea de servicii cu persoanele mentionate mai sus,  in scopul indeplinirii Contractului. 

 

21. Cesiunea contractului 

21.1. (1) În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest 

Contract, numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului și numai în condițiile Legii nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără 

să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

file:///D:/doc/vchiripus/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264198/00178251.htm
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(3) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații 

asumate prin Contract. 

(4) Prestatorul este obligat să notifice Achizitorul cu privire la intenția de a cesiona drepturile sau 

obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra 

acesteia. 

(5) În cazul în care drepturile și obligațiile Prestatorului, stabilite prin acest Contract și/sau prin lege, 

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

universal în cadrul unui proces de reorganizare, Prestatorul poate să cesioneze oricare dintre drepturile 

și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din 

partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu 

privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

(6) Orice drept sau obligatie cesionat de catre Prestator fara o autorizare prealabila din partea 

Achizitorului nu este executoriu impotriva Achizitorului. 

(7) În cazul transmiterii / preluării obligațiilor de către Prestator, notificarea generează inițierea novației 

între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite prin art. 240 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

99/2016, pentru: 

(i) operatorul Economic ce preia drepturile și obligațiile Prestatorului din acest Contract, care 

îndeplinește criteriile de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat 

prezentul Contract, 

(ii) prezentul Contract, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale 

ale Contractului, 

(iii) Achizitor, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute 

de Legea nr. 99/2016. 

(8) În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul cesionează Achizitorului contractele încheiate 

cu Subcontractanții. 

 

22.Derularea contractului 

22.1. Prezentul contract va fi derulat de către Departamentul Analiza Management Procese din cadrul 

SNN Sediul Central. 

22.2. Derularea contractului va cuprinde, după caz, fără a se limita la, coordonarea activităților, 

recepționarea serviciilor, avizarea plaților, purtarea corespondenței cu Prestatorul, transmiterea de 

notificări privind întârzieri/neîndeplinirea obligațiilor, calcularea și aplicarea de sancțiuni/penalități, 

executarea garanției de bună execuție, emiterea documentului constatator prevăzut la art. 161 din HG 

nr. 394/2016 (dacă acest lucru este solicitat de către Prestator). 

22.3. Facturile se vor emite pe numele SN „Nuclearelectrica” S.A. cu datele precizate la art. 1 si se vor 

transmite derulatorului de contract de la art. 22.1. 

 

 

23. Protecția datelor cu caracter personal 

23.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu contractul, fiecare parte se obligă 

să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu 

Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor 

cu caracter personal. 

23.2. Prelucrarea de către una din părți a datelor cu caracter personal primite de la cealaltă parte se va 

face numai în vederea încheierii contractului și prestării serviciilor care fac obiectul contractului și 

îndeplinirii obligațiilor legale ale Prestatorului. 

23.3. Fiecare parte poate solicita celeilalte părți numai datele cu caracter personal necesare încheierii, 

executării și încetării contractului și, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu 

caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informațiile impuse de legislația aplicabila, 

respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau de orice articol sau normă care înlocuiește 

sau completează aceste prevederi. 

file:///D:/doc/vchiripus/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264198/00178251.htm


S.N. „Nuclearelectrica” S.A. 

Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica 

S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice 

tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani 

 
12 

23.4. Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealaltă parte doar pe durata 

executării contractului în scopul acestei executări și, ulterior, în conformitate cu cerințele legale în 

vigoare. Orice date cu caracter personal a căror prelucrare nu mai este necesară, conform legilor, ulterior 

executării contractului, vor fi returnate celeilalte părți sau distruse. 

23.5. Activitățile de prelucrare de către părți a datelor cu caracter personal vor fi limitate la îndeplinirea 

scopului contractului și pot fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau 

modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la 

dispoziție, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere. 

23.6. Categoriile de persoane vizate ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Parti sunt: 

salariati si personal de conducere cu contract de mandat. 

23.7. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti vor fi, dupa caz: nume, prenume, 

numele angajatorului, functie ocupata, numere de telefon, adrese de corespondenta (inclusiv de email), 

semnatura, imaginea folosita pe actele de identitate si/sau de acces in sediile SNN, serie si numar act de 

identitate, CNP, datele si orele vizitarii/ accesului in sediile SNN, date privind accesul in anumite zone 

capturate de aparatele de control acces, imagini video capturate de camerele de supraveghere video. 

23.8. Fiecare Parte care divulgă celeilalte Parti date personale ale angajaților/reprezentanților săi se 

asigură că a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau 

din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi. 

23.9. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită 

a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu Contractul, Părțile 

se obligă să încheie un acord sau contract cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din 

articolele 26 și 28 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau 

completează aceste prevederi. 

23.10. Părțile convin să își notifice reciproc orice încălcare a securității datelor cu caracter personal în 

mod prompt, dar nu mai târziu de 24 de ore de la luarea la cunostinta a incalcarii, si sa comunice in 

privinta oricarei incălcari sau suspiciune de incalcare a securității datelor cu caracter personal folosind 

adresele de email: 

▪ Achizitorul: dpo@nuclearelectrica.ro, 

▪ Prestatorul: …........... 

 

24. Revizuirea si modificarea contractului precum si dispozitii conexe 

24.1. (1) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea 

și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 

Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului. 

 

25.Prevederi anti-mită/anti-fraudă 

25.1. Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial 

și ca un consilier de încredere pentru Achizitor, conform regulilor și/sau codului de conduită al 

domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară. 

25.2. (1) Prestatorul declară, după cunoștiința sa, că atât el însuși cât și Personalul/Subcontractanții 

sau/săi, nici direct, nici printr-un terț, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au dat o sumă de bani, 

bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a fi determinat un salariat al Achizitorului să 

execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător sau să fi răsplătit un salariat al 

Achizitorului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu sau să fi oferit/să fi promis 

oferirea oricărui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al Achizitorului să fi întreprins sau să 

se fi abținut de la a întreprinde o activitate sau de a-și fi exercitat o atribuție de serviciu pe parcursul 

desfășurării contractului și ulterior, care ar fi încălcat atribuțiile și responsabilitățile 

persoanei/persoanelor vizate față de Achizitor.  

(2) Prestatorul/Personalul Prestatorulului/Subcontractantii, nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor 

promite sau nu va/vor oferi și nici nu va/vor da o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu 

cu intenția de a determina un salariat al Achizitorului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în 
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mod necorespunzător sau să răsplăteasca un salariat al Achizitorului pentru executarea unei activități 

sau atribuții de serviciu sau să ofere/să promită oferirea oricărui stimulent cu scopul de a determina un 

salariat al Achizitorului să întreprinda sau să se abțină de la a întreprinde o activitate sau de a-și exercita 

o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și ulterior, care ar încălca atribuțiile și 

responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Achizitor. 

25.3. (1) Prestatorul declară că, după cunoștința sa, Personalul/Subcontractanții Prestatorului nu a/au 

plătit direct sau indirect, niciun comision necuvenit sau o taxă solicitată nelegal, unui salariat al 

Achizitorului, în legătură cu prezentul contract. 

(2) Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții nu va/vor plăti sau nu va/vor intenţiona să 

plătească, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxă solicitată nelegal și nu va/vor oferi 

niciun cadou unui salariat al Achizitorului în legătură cu derularea contractului sau pentru obținerea 

oricărui favor ori pentru orice alt motiv.  

25.4. În cazul în care Prestatorul/Personalul Contractantului sau oricare dintre Subcontractanții săi se 

oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de 

a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul 

contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract, Achizitorul 

va putea decide încetarea/rezilierea contractului. 

25.5. Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții declară că nu a/au fost 

condamnat/condamnați nici ca persoană/companie, nici administratorii/membrii organului de 

conducere/asociații săi, după caz, respectiv că nu a(u) pledat vinovat(ți) cu privire la o infracțiune care 

implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare. 

25.6. Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții este/sunt de acord să furnizeze și să susțină, 

la solicitarea expresă a Achizitorului, o declarație pe propria răspundere în privința respectării politicilor 

anti-mită, ale principiilor de afaceri și de conduită etică ale Achizitorului și se obligă să anunțe imediat, 

în scris, Achizitorul în privința oricărui caz apărut sau de care a/au luat cunoștință ulterior, dar nu mai 

târziu de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației apărute. 

25.7. Prestatorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 

inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului. 

25.8. Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții este/sunt de acord și se angajează să respecte 

politicile și procedurile referitoare la sistemul de management anti-mită al Achizitorului. 

25.9. Orice încălcare a obligațiilor asumate prin clauzele anti-mită de la art. 25.1 – 25.8 de mai sus va 

conferi dreptul Achizitorului de a rezilia contractul, cu efect imediat, fără nicio compensaţie, fără nicio 

formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. 

25.10. (1) În aplicarea prezentului articol 25, prin „Personalul Prestatorului” se înțelege personalul 

angajat la data semnării prezentului contract, precum și oricare alt personal care va fi angajat de Prestator 

pe perioada de valabilitate a prezentului contract. 

(2) În aplicarea prezentului articol 25, prin „Subcontractant” se înțelege atât subcontractanții declarați 

de Prestator la momentul semnării prezentului contract, cât și, dacă este cazul, oricare alți 

subcontractanți ce vor fi implicați ulterior în executarea prezentului contract.   

25.11. (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul 

Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în situația în care Prestatorul a săvârșit 

nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte 

infracțiuni economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu 

executarea acestuia.  

(2) Prestatorul poate rezoluționa/rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde 

plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli, 

neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni 

economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea 

acestuia. 
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26. Dreptul de proprietate intelectuală 

26.1. Prezentul contact reprezintă o cesiune oneroasă exclusivă a tuturor drepturilor patrimoniale de 

autor asupra Documentaţiei de la Prestator la Achizitor în condiţiile menţionate mai jos: 

(1) Prestatorul, în calitatea sa de autor al documentaţiei elaborate în baza prezentului Contract 

(„Documentaţia”), va păstra exclusiv drepturile personale nepatrimoniale (drepturile morale) de autor 

asupra acesteia, potrivit legislaţiei româneşti şi internaţionale în vigoare aplicabile şi a practicilor şi 

cutumelor internaţionale în materie. În mod particular, prin prezentul Contract, Prestatorul este de acord 

ca Documentaţia să fie făcută publică în orice mod şi sub orice denumire, potrivit deciziei unilaterale a 

Achizitorului, cu condiţia ca Achizitorul să menţioneze faptul că Prestatorul este autorul acesteia şi, 

totodată, orice utilizare a Documentaţiei de către Achizitor, în funcţie de necesităţile acestuia, se va face 

astfel încât fondul şi concluziile Documentaţiei să nu fie alterate, trunchiate, modificate sau denaturate 

în orice fel, situaţie care ar prejudicia onoarea şi reputaţia Prestatorului. 

(2) Achizitorul (SNN) dobândeşte, în baza prezentului Contract după momentul recepţionării 

Documentaţiei şi achitării preţului aferent, convenit în Contract, dreptul de utilizare exclusivă, 

nerestricţionată teritorial, nelimitată în timp a Documentaţiei, precum şi (în aceleaşi condiţii) 

următoarele drepturi patrimoniale asupra Documentaţiei, respectiv dreptul de reproducere a 

Documentaţiei, dreptul de distribuire a Documentaţiei, dreptul de realizare de alte documentaţii/ 

informări/prezentări/materiale derivate, indiferent de suportul pe care se vor găsi acestea, pe baza 

Documentaţiei şi/sau pornind de la acestea, dreptul de utilizare, dreptul de a pune la dispoziţia terţilor 

documentaţia livrată în temeiul prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin semnarea 

prezentului Contract, Prestatorul îşi exprimă acordul prealabil şi expres pentru drepturile menţionate 

mai sus. 

(3) Cesiunea, de la Prestator către Achizitor, a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra 

Documentaţiei, menţionate mai sus, realizată în baza prezentului Contract, este exclusivă. Dispoziţiile 

prezentei secţiuni a Contractului se vor completa cu prevederile aplicabile din cuprinsul legislaţiei 

românești specifice referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, în principal - la data semnării 

prezentului Contract - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

 

27. Prevederi privind impozitarea veniturilor realizate în Romania de nerezidenți (aplicabili 

operatorilor economici care nu sunt rezidenți în România) 

27.1. Părțile sunt de acord că serviciile care fac obiectul prezentului Contract se încadrează la art. 7 

„Profiturile întreprinderilor” din Convenția pentru evitarea dublei impuneri încheiată între România și 

.........................., denumită în continuare „Convenția”. În consecință, Achizitorul (SNN) nu are obligația 

să calculeze, rețină și vireze la bugetul de stat impozit pe veniturile nerezidenților în România 

(„Witholding Tax - WHT”). 

27.2. Pentru aplicarea prevederilor Convenției, părțile sunt de acord cu următoarele: 

a) Prestatorul are obligația să transmită Achizitorului certificatul de rezidență fiscală în .........................., 

în original sau o copie legalizată apostilată în ........................... 

b) Modelul și conținutul de informații ale certificatului de rezidență fiscală în .......................... sunt cele 

aprobate în .........................., însă potrivit legislației romanești, aceasta trebuie să aibă următorul 

conținut minimal de informații: elemente de identificare ale Prestatorului, precum și a autorității care a 

emis certificatul de rezidență fiscală (numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, 

mențiunea că este rezident fiscal în .........................., precum și data emiterii certificatului). Prestatorul 

se obligă să furnizeze certificatul de rezidență fiscală care conține cel puțin informațiile minimale cerute 

de legislația românească, în caz contrar Achizitorul fiind în imposibilitatea de a aplica prevederile 

Convenției. 

c) Prestatorul se obligă să transmită certificatul de rezidență fiscală anual, înainte de data primei plăți 

din anul respectiv aferente derulării contractului între Prestator și Achizitor. Achizitorul nu va efectua 

plata serviciilor care fac obiectul contractului până la primirea certificatului de rezidență fiscală, în 

original, aferent anului în care se face plata. 



S.N. „Nuclearelectrica” S.A. 

Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica 

S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice 

tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani 

 
15 

d) În situația în care Prestatorul solicită efectuarea plății, fără să îndeplinească obligația de punere la 

dispoziția Achizitorului a certificatului de rezidență fiscală până la data primei plăți din anul respectiv, 

Achizitorul va calcula, reține și vira la bugetul de stat impozit pe veniturile nerezidenților în cota 

prevăzută de legislația aplicabilă în România (la data semnării prezentului contract, cota valabilă este 

de 16%), urmând ca după primirea certificatului să solicite autorităților fiscale din România restituirea 

impozitului pe veniturile nerezidenților achitat în plus. Plata către Prestator a impozitului pe veniturile 

nerezidenților achitat în plus se face numai dacă Achizitorul (SNN) a obținut aprobarea restituirii 

impozitului, în termen de 60 de zile de la data aprobării și încasării impozitului achitat suplimentar sau 

compensării, după caz, cu alte impozite și taxe datorate de SNN la buget. De asemenea, în cazul în care 

pentru recuperarea impozitului Achizitorul suportă anumite costuri ca de exemplu traduceri, opinii 

emise de consultanți fiscali / avocați / experți financiari, Prestatorul se obligă să suporte aceste costuri, 

pe baza documentelor justificative prezentate de Achizitor (copii facturi, etc.). În acest sens, Achizitorul 

va emite o factură de recuperare de costuri în mod corespunzător la nivelul costurilor efective (fără 

adăugarea unei marje de profit). 

e) În eventualitatea în care Convenția suferă modificări ori se semnează o noua convenție față de cea în 

vigoare la data semnării prezentului contract, iar tratamentul fiscal și/sau articolul „n” mai sus amintit 

se modifică, părțile vor modifica în mod corespunzător contractul printr-un act adițional. Același lucru 

este valabil și în cazul în care, din orice motiv, Prestatorul își schimbă rezidența fiscală într-un alt stat. 

f) În eventualitatea în care autoritățile fiscale competente din oricare din statele în care Achizitorul și 

Prestatorul își au rezidența fiscală consideră că încadrarea în prevederile art. 7 din Convenție este 

eronată, iar serviciile sunt supuse impozitării la sursă, potrivit Convenției (redevențe, dobânzi, 

comisioane, etc.), ambele părți vor face toate diligențele necesare pentru a convinge autoritățile că 

încadrarea este corectă, iar acest lucru poate presupune transmiterea unor documente și informații 

suplimentare, după caz. Daca și în urma furnizării acestor documente și informații suplimentare 

autoritățile fiscale competente respective își păstrează aceeași opinie, părțile vor utiliza căile de atac 

permise de legislația în vigoare în vederea contestării eventualelor sume stabilite în sarcina Achizitorului 

ca fiind de virat în plus la bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile nerezidenților, accesorii 

(dobânzi și penalități de întârziere) și eventuale amenzi. După epuizarea căilor de atac legale, dacă 

eventualele măsuri dispuse de autoritățile fiscale din Romania cu privire la plata unor sume către bugetul 

de stat, reprezentând impozit pe veniturile nerezidenților, accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) 

și amenzi, rămân în vigoare, provenind din încadrarea eronată a serviciilor aferente prezentului contract, 

atunci Achizitorul va achita în cel mai scurt timp posibil aceste sume. Într-o astfel de situație, Prestatorul 

este de acord să suporte toate costurile pe care Achizitorul (SNN) le are cu eventualele impozite 

suplimentare, reprezentând impozit pe veniturile nerezidenților aferent contractului, accesorii (dobânzi 

și penalități de întârziere) și amenzi stabilite în sarcina sa. Modalitatea de decontare a acestor costuri va 

fi stabilită printr-un act adițional la prezentul contract. 

g) Începând cu data rămânerii definitive a măsurilor dispuse de autoritățile fiscale din România, ca 

urmare a unei eventuale încadrări eronate a serviciilor aferente prezentului contract ori a unei înțelegeri 

diferite a prevederilor contractuale, legislației în vigoare și Convenției, părțile vor modifica contractul 

în consecință, urmând ca Achizitorul să calculeze, rețină și vireze la bugetul de stat impozit pe veniturile 

nerezidenților. 

 

28. Subcontractanti (se aplica numai in cazul subcontractarii unei /unor parti din Contract) 

28.1. (1) Subcontractantii propuşi în ofertă au dreptul de a își exprima, la momentul încheierii 

contractului, sau la momentul introducerii acestora în contract, după caz, opţiunea de a fi plătiți direct 

de către Achizitor, corespunzător părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanți, potrivit 

contractului dintre Prestator şi subcontractant. 

În cazul în care un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, activitatile ce revin acestuia, 

precum si sumele aferente prestatiilor, trebuie sa fie detaliate in contractul incheiat de respectivul 

subcontractant cu Prestatorul, in caz contrar plata directa a subcontractantului de catre Achizitor nefiind 

posibila. 
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(2) Contractele incheiate intre subcontractant si Prestator trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 

constitui în anexe la contractul de prestare. 

28.2. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte 

Contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea 

sa din Contract. 

28.3. (1) Prestatorul va comunica Achizitorului numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subContractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului. 

(2) Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la 

alin. (1) pe durata contractului. 

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului, cu condiţia 

ca schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului. 

(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informaţiile prevăzute la alin. 

(1) şi va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 

executarea contractului. 

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, 

aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lor de implicare în contractul care urmează 

să fie îndeplinit. 

 

 

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeaşi valabilitate juridică, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

Achizitior,        Prestator, 
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