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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, intre: 

 

1. Partile contractante 

 

SOCIETATEA NATIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul în București, 

Str. Polonă nr. 65, sector 1, telefon 021.203.82.00, fax: 021.316.94.00, înregistrată la Oficiul 

National Registrul Comerțului sub nr. J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare la Registrul 

Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscala (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 

RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1, reprezentată legal prin Cosmin 

Ghita - Director General si Dan Niculaie-Faranga - Director Financiar, în calitate de Achizitor, pe 

de o parte, 

 

si 
 

.................................................... (denumirea operatorului economic), cu sediul în 

..............................., Str. .............................., nr. .........., ..................., telefon ......................., fax: 

........................, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ............................, 

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

(CIF) RO........................., cod IBAN ....................................................... deschis la 

......................................, reprezentată legal prin ........................................ (numele si functia), în 

calitate de Prestator, pe de alta parte,  

 

denumite în continuare „Părtile contractante” sau „Părțile”. 

 

2. Definitii  

2.1 In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. Contract sectorial - prezentul Contract şi toate anexele sale; 

b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract; 

c. Preţul Contractului sectorial - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza 

Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

Contract; 

d. Servicii - activităţi a căror prestare face obiectul Contractului; 

e. Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

imprevizibilă, absolut invincibila şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, 

care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Pentru a fi considerat forta majora, 

evenimentul trebuie declarat ca atare de o autoritate centrala sau locala. 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. Date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau 

identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi 
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identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 

multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale; 

g. Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, 

cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 

h. Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal - o incalcare a securitatii care duce, in mod 

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor 

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

la acestea; 

i. Operator - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism 

care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal; 

j. Persoana imputernicita de operator sau imputernicitul inseamna persoana fizica sau juridica, 

autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in 

numele operatorului. 

l.  ESG - Environment, Social, Corporate Governance. 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

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

3.2 Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la „zile” reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

4. Obiectul si pretul Contractului 
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze „Servicii de efectuare a analizei si acordare a calificativului 

de rating ESG si servicii de intercomparare din categoria utilitati electrice” in perioada 

convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru indeplinirea contractului in 

conformitate cu obligatiile asumate la art. 8.2. 

4.3. (1) Pretul contractului este de ………….. EURO, la care se adauga cota legala de TVA, 

conform propunerii financiare, Anexa # 2 la contract.  

(2) Facturarea și plata se vor efectua în Lei, la cursul de schimb BNR din data emiterii fiecarei 

facturi [aplicabil operatorilor economici rezidenți în România]. 

(3) Preţul contractului va fi ferm si fix in Euro si nu se va putea ajusta/revizui pe perioada de 

derulare a contractului. 

4.4 Clauze speciale referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata (daca este aplicabil): 

(1) In cazul in care, pe perioada de derulare a Contractului, Prestatorul este declarat inactiv de catre 

autoritatile competente, fiind inscris in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, iar Contractul 

se deruleaza si dupa data inscrierii in registru, Achizitorul va plati Prestatorului sumele datorate 

contractual din care va deduce urmatoarele sume: 

a) taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare bazei impozabile si pentru care Achizitorul nu isi 

poate exercita dreptul de deducere pe perioada inactivitatii Prestatorului; 

b) o suma egala cu efectul nedeductibilitatii cheltuielilor aferente achizitiilor de la Prestator 

care se va determina prin inmultirea cotei de impozit pe profit conform Codului Fiscal cu 

baza impozabila, respectiv valoarea achizitiei de la Prestator. 
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(2) In cazul in care, pe perioada de derulare a Contractului, Prestatorului platitor de TVA i se 

anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA de catre autoritatile competente si este inscris in Registrul 

persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata, iar Contractul se 

deruleaza si dupa data inscrierii in registru, Achizitorul va plati Prestatorului doar contravaloarea 

serviciilor prestate, fara TVA, urmand ca taxa pe valoarea adaugata sa fie suportata de catre 

Prestator, deoarece Achizitorul nu isi poate exercita dreptul de deducere in aceasta perioada.  

In situatia in care ulterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA, Prestatorul redobandeste codul 

de TVA, inclusiv pe perioada anularii anterioare a inregistrarii in scopuri de TVA, Achizitorul va 

plati Prestatorului suma TVA din facturile primite pe perioada in care acesta avea codul de TVA 

anulat, cu conditia ca Prestatorul sa refaca facturile din perioada respectiva, asa cum este prevazut 

de Codul Fiscal. 

 

5. Durata Contractului 

5.1 Durata prezentului Contract este de 7 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți, 

respectiv la data ultimei semnături (în ordine cronologică). Perioada de prestare efectivă a 

serviciilor va fi de 6 luni.  

5.2 Prezentul Contract va continua sa isi produca efectele si dupa expirarea duratei mentionate la 

art. 5.1 cu privire la acele drepturi si obligatii ale partilor, nascute in perioada de valabilitate a 

Contractului, dar ale caror termene de executare/aducere la îndeplinire/exercitare/de valabilitate se 

împlinesc, indiferent de motiv, dupa expirarea duratei mentionate la art. 5.1. Astfel, prezentul 

Contract isi va produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor reciproce ale partilor 

contractante, chiar daca indeplinirea acestor obligatii survine dupa expirarea duratei mentionate la 

art. 5.1 sau obligatiile asumate prin Contract nu sunt executate potrivit Contractului, indiferent de 

motiv. 

 

6. Documentele Contractului 

6.1. Documentele Contractului sunt: 

a) Textul prezentului contract si anexele: 

c) Caietul de sarcini nr. 12288/24.10.2022       Anexa # 1; 

d) Oferta, formata din Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara nr. ....  Anexa # 2; 

e) Condițiile de constituire a garantiei de buna executie prin  

instrument de garantare        Anexa # 3.1; 

f)  Garantia de buna executie        Anexa # 3.2; 

g) Acordul de confidentialitate       Anexa # 4; 

h) Lista subcontractantilor si, după caz, contractele încheiate cu acestia  Anexa # 5; 

i) Acordul de asociere (daca este cazul)   Anexa # 6; 

j) Acte aditionale, daca exista. 

6.2 În cazul unor discrepanţe/nepotriviri între documentele Contractului, ordinea de prevalenţă este: 

(i) Actele adiţionale, dacă este cazul, cu mentiunea ca actele aditionale mai noi vor prevala 

celor mai vechi; 

(ii) Contractul; 

(iii) Caietul de sarcini, inclusiv modificarile aduse acestuia până la depunerea ofertei; 

(iv) Oferta finala. 

6.3 Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se 

constată faptul că anumite elemente tehnice ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 

prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini, atat asupra ofertei, cat si 

asupra Contractului. 

6.4 De la regula instituita la art. 6.2. se va aplica, daca va fi cazul, urmatoarea derogare: În cazul în 

care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente tehnice ale 
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ofertei sunt superioare cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevederile ofertei vor prevala 

asupra celor din Caietului de sarcini si, in mod corespunzator, asupra Contractului. 

 

7. Obligatiile Prestatorului 

7.1. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului în conformitate cu 

cerintele din Caietul de sarcini, Anexa # 1 la prezentul contract, cu obligatiile asumate in Oferta, 

precum si in conformitate cu reglementarile in vigoare in domeniul contractului. 

(2) Prestatorul are obligaţia sa supravegheze prestarea serviciilor si să asigure resursele umane, 

materiale, sau alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitiva, cerute de şi prin contract in 

masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 

rezonabil din contract. 

7.2. (1) Ca urmare a prestarii serviciilor Prestatorul va  elabora urmatoarele documente:  

 Raport de rating ESG, raport ce urmeaza a furniza rating-ul ESG precum si rationamentul 

care a stat la baza stabilirii acestuia. 

 Raport analiza intercomparativa, in cadrul categoriei utilizati electrice, la nivel international, 

raport care va include si rationamentul care a stat la baza stabilirii acesteia.  

(2) Prestatorul are obligaţia sa livreze Rapoartele de la alin. (1) in termen de maxim 6 luni de la 

semnarea contractului.  

7.3. (1) Pentru prestarea serviciilor Prestatorul va asigura o echipă compusă din minim 5 experti, 

dintre care cel putin 4 experti cheie. Expertii cheie trebuie sa indeplineasca cerintele minime de la 

pct. 4.2 lit. (B) din Caietul de sarcini, Anexa # 1 la Contract. 

(2) In termen de 5 zile de la semnarea contractului, Prestatorul va transmite Achizitorului, pentru 

analiza si aprobare, Lista cu personalul propus pentru prestarea serviciilor, insotita de documente 

justificative din care sa reiasa indeplinirea cerintelor minime de la pct. 4.2 lit. (B) din Caietul de 

sarcini. Orice intarziere in graficul contractului determinata de respingerea de catre Achizitor a 

personalului propus, conduce la aplicarea de penalitati conform art. 9.1 din Contract. 

(3) Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul va folosi exclusiv expertii cheie nominalizati in 

Lista personalului mentionata la alin. (2) de mai sus si aprobati de Achizitor.  Prin exceptie, in 

cazul indisponibiliarii unuia sau mai multor experti cheie, acestia vor putea fi inlocuiti numai cu 

acordul Achizitorului, si numai cu experti avand studii si experienta cel putin egala cu a 

persoanei/persoanelor inlocuita/e. In astfel de situatii, Prestatorul are obligatia sa transmita 

Achizitorului o propunere de inlocuire, in maxim sapte zile lucratoare de la aparitia evenimentului, 

fara a afecta termenul de prestare prevazut la art. 7.2 (2). 

7.4. Prestatorul are obligatia sa respecte toate cerintele Caietului de Sarcini, indiferent daca acestea 

sunt mentionate sau nu, in mod expres, in prezentul contract, precum si orice alte 

cerinte/instructiuni emise de Achizitor pe durata executării contractului ce decurg din 

obligativitatea de a finaliza și a duce la bun sfârșit obiectul specific al Contractului. 

7.5. Prestatorul va nominaliza una sau mai multe persoane coordonatoare responsabile pentru toate 

aspectele derularii contractului, care vor raspunde pentru derularea activitatilor din contract si vor 

asigura interfaţa cu reprezentanţii Achizitorului. 

7.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

(i) reclamaţii, amenzi şi acţiuni în justiţie, 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 prestate; şi 

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

excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini 

întocmit de către Achizitor. 

 

8. Obligatiile si drepturile principale ale Achizitorului 

8.1 Achizitorul va receptiona serviciile prestate în condiţiile prevăzute la art. 12 din Contract. 
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8.2 Achizitorul va efectua integral plata pretului contractului in termen de 30 zile de la primirea 

facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor (PVRS) 

corespunzator serviciului efectuat si finalizat, semnat fără observații de catre reprezentantii 

Achizitorului. La  PVRS se vor anexa rapoartele emise de Prestator conform art. 7.2. 

8.3  (1) Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului facilităţile şi/sau informaţiile precizate în 

Caietul de sarcini. După caz, Achizitorul poate pune la dispoziţia Prestatorului şi alte facilităţi 

şi/sau informaţii, dacă acestea sunt disponibile şi, totodată, sunt necesare pentru îndeplinirea 

Contractului; 

(2) Achizitorul se obligă să-şi respecte obligaţiile menţionate/asumate în Caietul de sarcini. 

8.4. Achizitorul are dreptul de a solicita, oricand considera necesar, informatii privind evidenta si 

volumul de servicii prestate sau alte informatii privind derularea contractului; 

8.5. Achizitorul va nominaliza una sau mai multe persoane coordonatoare responsabile pentru toate 

aspectele derularii contractului, care vor raspunde pentru derularea activitatilor din contract si vor 

asigura interfaţa cu reprezentanţii Prestatorului.  

 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
9.1  În cazul în care, din culpa sa exclusivă, Prestatorul nu își îndeplineste obligaţiile asumate prin 

Contract, sau își îndeplinește obligațiile cu întârziere si/sau in mod necorespunzator, defectuos, 

atunci Achizitorul are dreptul de a pretinde plata de si de a factura in mod corespunzator daune-

interese (penalitati). Daunele-interese (penalitatile) solicitate de Achizitor in astfel de cazuri se vor 

calcula prin aplicarea unei cote procentuale de 0,2% pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor 

neefectuate, efectuate cu întârziere si/sau in mod defectuos, necorespunzător, pana la indeplinirea 

efectiva si conforma a respectivelor obligatii. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, in cazul in care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile 

contractuale cu privire la garanția de buna execuție sau si le îndeplinește cu întârziere si/sau in mod 

defectuos, necorespunzător, Achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese (penalități) 

prin aplicarea unei cote procentuale de 0,2% pe zi de întârziere din valoarea garanției de buna 

execuție calculata începând cu prima zi următoare expirării termenului acordat Prestatorului de 

către Achizitor pentru remedierea garanției de buna execuție potrivit art. 9.3. 

9.2 In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termenul convenit la art. 8.2, 

atunci Prestatorul are dreptul de a solicita și Achizitorul are obligatia de a plati, ca penalitati, o 

suma echivalenta cu 0,05 % pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective, dar 

nu mai mult decat 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 10 

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 catre parti a penalitatilor de intarziere sau a daunelor-interese nu va exonera 

Prestatorul de obligatia de a efectua serviciile sau de a isi indeplini intocmai alte sarcini, obligatii 

sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.  

9.5 În situaţia rezilierii din cauza nerespectării de către parti a obligaţiilor contractuale, partea in 

culpa va datora daune-interese pentru acoperirea/compensarea prejudiciului suferit de cealalta 

parte. Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere celor ale art. 9.1 si 9.2 de mai sus, care 

raman aplicabile. 

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

în materie ale Codului Civil în vigoare. 
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10. Confidentialitate 

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

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte părti, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informatii fată de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

10.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii 

referitoare la contract dacă: 

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

contractantă; sau 

b) informatia a fost dezvaluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

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

10.3. Odata cu sau imediat dupa semnarea contractului, Prestatorul si Achizitorul vor semna un 

„Acord de confidentialitate”, care va deveni parte integranta din Contract, Anexa # 4. Acordul de 

confidentialitate va avea ca scop protejarea datelor si informatiilor confidentiale, proprietate a 

Achizitorului sau a unor terte parti de la care Achizitorul a obtinut drept de utilizare, date si 

informatii ce urmeaza sa fie accesate/utilizate de catre Prestator pe durata si in legatura cu derularea 

contractului incheiat cu Achizitorul. 

 

11. Garantia de buna executie a Contractului 

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

........ Euro, reprezentand 10% din valoarea acestuia, 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 depăşi 15 zile de la data semnării contractului. 

(3) Modalitatea de constituire va fi in conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) lit. a) si/sau 

lit.b) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

11.2 (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 valabilitate a 

Contractului plus 30 de zile. 

11.3 In cazul in care garantia de buna executie este constituita prin instrument de garantare si 

Prestatorul nu respecta conditiile de forma impuse pentru garantia de buna executie, asa cum 

acestea sunt detaliate in cuprinsul Art. 1 din Anexa # 3.1 la prezentul Contract, pentru garantia 

initiala sau, dupa caz, la Art. 2 din Anexa # 3.1 pentru garantia de substituire, precum si cerintele 

prevazute la Art. 3 din Anexa # 3.1 , se vor aplica corespunzator prevederile art. 9.3. 
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11.4 Achizitorul va elibera garantia de buna executie, in termen de cel mult 14 zile de la data 

receptionarii fara observatii a ultimelor servicii prestate in baza Contractului. 

 

12. Recepţie 

12.1 (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu cerintele din Caietul de sarcini si cu prevederile prezentului Contract. 

(2) Achizitorul va notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 

pentru acest scop. 

12.2. (1) Recepţia serviciilor se va efectua conform pct. 16 din Caietul de sarcini si se va 

materializa prin incheierea unui Proces Verbal de Recepţie a Serviciilor (PVRS), semnat fără 

obiecţiuni de reprezentanţii Achizitorului. 

(2) PVRS-ul emis conform prevederilor alin. (1), va constitui documentul-suport pentru emiterea şi 

plata facturii Prestatorului. 

(3) Prestatorul va emite factura numai după primirea de la Achizitor a PVRS-ului semnat fără 

observații. 

 

13. Întârzieri 

13.1 Prestatorul are obligația să respecte termenele prevăzute în Contract şi în Caietul de sarcini, 

precum şi orice alte termene stabilite de comun acord cu reprezentanţii Achizitorului. 

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

acesta nu poate respecta termenele convenite, Prestatorul are obligaţia de a notifica acest lucru, în 

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

obiective, neimputabile Prestatorului, cu acordul ambelor părţi, printr-un act adiţional la Contract. 

13.3 În afara situațiilor prevăzute 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 de 

zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

Contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

15. Solutionarea 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. 
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16. Limba care guverneaza Contractul 

16.1 Limba care guverneaza Contractul este limba romana. 

 

17. Comunicari 

17.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. Toata corespondenta referitoare la derularea Contractului se va transmite in 

atentia Departamentul Comunicare Externa si Relatii Publice din cadrul SNN Sediul Central, avand 

calitatea de derulator al Contractului potrivit art. 22. Orice corespondenta in legatura cu Contractul 

(cu exceptia celei in legatura cu art. 23.10 din prezentul Contract) adresata altcuiva decat 

derulatorului de Contract, desemnat in conditiile prezentui articol, nu va fi luata in considerare. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

 

18. Legea aplicabila Contractului 

18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

18.2 Toate prevederile prezentului Contract se completeaza si se interpreteaza conform prevederilor 

Codului Civil si a legilor aplicabile din Romania. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru 

partile contractante. 

18.3 Daca pe parcursul derularii Contractului apar modificari legislative a caror implementare este 

imperativ impusa prin respectivele modificari legislative, modificari ce afecteaza clauzele 

contractuale, partile vor proceda la amendarea acestor clauze, in acord cu modificarile imperative 

ale legislatiei, prin Act Aditional la Contract. 

18.4 In orice situatie prevederile legale imperative prevaleaza clauzelor contractuale. 

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

18.6 Prin semnarea prezentului Contract, partile confirma faptul ca au luat la cunostinta, au inteles 

pe deplin si accepta in 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-
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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. 

(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/evaluare a solicitărilor de participare/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 
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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 şi obligaţiilor născute din acest 

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

privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, 

fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

(3) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin Contract. 

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

obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părţile convin 

asupra acesteia. 

(5) În cazul în care drepturile şi obligaţiile Prestatorului, stabilite prin acest Contract si/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 şi obligaţiile 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 informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează drepturile. 

(6) Orice drept sau obligaţie cesionat de către Prestator fără o autorizare prealabilă din partea 

Achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului. 

(7) În cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către Prestator, notificarea generează iniţierea 

novaţiei între cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 240 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 99/2016, pentru: 

(i) operatorul Economic ce preia drepturile şi obligaţiile Prestatorului din acest Contract, care 

îndeplineşte criteriile de calificare stabilite iniţial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat 

prezentul Contract, 

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

substanţiale 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 subcontractanţii. 

(9) Daca exista tert sustinator, în cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate 

prin angajamentul ferm de susţinere, dreptul de creanţă al Prestatorului asupra terţului susţinător 

este cesionat, cu titlu de garanţie, către Achizitor. 

 

22. Derularea Contractului 

22.1 Prezentul contract va fi derulat de catre Departamentul Comunicare Externa si Relatii Publice 

din cadrul SNN Sediul Central, cu sediul in Bucuresti, Str. Polona nr. 65, sector 1. 

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

recepționarea serviciilor, efectuarea plaților, purtarea corespondentei cu Prestatorul, transmiterea de 

notificări privind întârzieri/neîndeplinirea obligațiilor, executarea garanției de buna execuție, 

calcularea şi aplicarea de sancțiuni/penalități, 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. 

 

 

file:///C:/Users/rsandu/rsandu/AppData/vchiripus/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264198/00178251.htm
file:///C:/Users/rsandu/rsandu/AppData/vchiripus/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264198/00178251.htm
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23. Protectia datelor cu caracter personal 
23.1 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Contractul, fiecare Parte se 

obligă să se conformeze legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, 

respectiv Regulamentului 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 solicita celeilalte Parti numai datele cu caracter personal necesare incheierii, 

executarii si incetarii Contractului si, in masura in care exista alt scop pentru care solicita datele cu 

caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia 

aplicabila, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma 

care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. 

23.4 Fiecare Parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealalta Parte doar pe durata 

executarii Contractului in scopul acestei executari si, ulterior, in conformitate cu cerintele legale in 

vigoare. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara, conform legilor, 

ulterior executarii Contractului, vor fi returnate celeilalte Parti sau distruse. 

23.5 Activitatile de prelucrare de catre Parti a datelor cu caracter personal vor fi limitate la 

indeplinirea scopului Contractului si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, 

adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau 

punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere 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 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 Partile convin sa isi notifice reciproc orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, 

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

in privinta oricarei incalcari sau suspiciune de incalcare a securitatii 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. 

 

 

mailto:dpo@nuclearelectrica.ro
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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 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. 
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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. 

 

27. Prevederi privind impozitarea veniturilor realizate de nerezidenti [daca este aplicabil] 

27.1. Partile sunt de acord ca serviciile care fac obiectul prezentului contract se incadreaza la art. 7 

“Profiturile intreprinderilor” din Conventia pentru evitarea dublei impuneri incheiata intre Romania 

si ....... [statul de rezidenta al Prestatorului], denumita in continuare “Conventia”. In consecinta, 

Achizitorul (SNN) nu are obligatia sa calculeze, retina si vireze la bugetul de stat impozit pe 

veniturile nerezidentilor in Romania (“Witholding Tax - WHT”).  

27.2. Pentru aplicarea prevederilor Conventiei, partile sunt de acord cu urmatoarele: 

a) Prestatorul are obligatia sa transmita Achizitorului certificatul de rezidenta fiscala in ....... [statul 

de rezidenta al Prestatorului], in original sau o copie legalizata apostilata in ....... [statul de rezidenta 

al Prestatorului]. 

b) Modelul si continutul de informatii ale certificatului de rezidenta fiscala in ....... [statul de 

rezidenta al Prestatorului] sunt cele aprobate de ....... [statul de rezidenta al Prestatorului], insa 

potrivit legislatiei romanesti, acesta trebuie sa aiba urmatorul continut minimal de informatii: 

elemente de identificare a Prestatorului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta 

fiscala (numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in 

....... [statul de rezidenta al Prestatorului], precum si data emiterii certificatului). Prestatorul se 

obliga sa furnizeze certificatul de rezidenta fiscala care contine cel putin informatiile minimale 

cerute de legislatia romaneasca, in caz contrar Achizitorul fiind in imposibilitatea de a aplica 

prevederile Conventiei. 

c) Prestatorul se obliga sa transmita certificatul de rezidenta fiscala anual, inainte de data primei 

plati din anul respectiv aferente derularii contractului incheiat intre Prestator si Achizitor. 

Achizitorul nu va efectua plata serviciilor care fac obiectul contractului pana la primirea 

certificatului de rezidenta fiscala, in original, aferent anului in care se face plata.  

d) In situatia in care Prestatorul solicita efectuarea platii, fara sa indeplineasca obligatia de punere 

la dispozitia Achizitorului a certificatului de rezidenta fiscala pana la data primei plati din anul 

respectiv, Achizitorul va calcula, retine si vira la bugetul de stat impozit pe veniturile nerezidentilor 

in cota prevazuta de legislatia aplicabila in Romania (la data semnarii prezentului contract, cota 

valabila este de 16%), urmand ca dupa primirea certificatului sa solicite autoritatilor fiscale din 

Romania restituirea impozitului pe veniturile nerezidentilor achitat in plus. Plata catre Prestator a 

impozitului pe veniturile nerezidentilor achitat in plus se face numai daca Achizitorul (SNN) a 

obtinut aprobarea restituirii impozitului, in termen de 60 zile de la data aprobarii si incasarii 
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impozitului achitat suplimentar sau compensarii, dupa caz cu alte impozite si taxe datorate de SNN 

la buget. De asemenea, in cazul in care, pentru recuperarea impozitului, Achizitorul suporta 

anumite costuri ca de exemplu traduceri, opinii emise de consultanti fiscali/avocati/experti 

financiari, Prestatorul se obliga sa suporte aceste costuri, pe baza documentelor justificative 

prezentate de Achizitor (copii facturi, etc) In acest sens, Achizitorul va emite o factura de 

recuperare de costuri in mod corespunzator la nivelul costurilor efective (fara adaugarea unei marje 

de profit). 

e) In eventualitatea in care Conventia sufera modificari ori se semneaza o noua conventie, fata de 

cea in vigoare la data semnarii prezentului contract, iar tratamentul fiscal si/sau articolul 7 mai sus 

amintit se modifica, partile vor modifica in mod corespunzator contractul printr-un act aditional. 

Acelasi lucru este valabil si in cazul in care, din orice motiv, Prestatorul isi schimba rezidenta 

fiscala intr-un alt stat. 

f) In eventualitatea in care autoritatile fiscale competente din oricare din statele in care Achizitorul 

si Prestatorul isi au rezidenta fiscala considera ca incadrarea in prevederile art. 7 din Conventie este 

eronata, iar serviciile sunt supuse impozitarii la sursa potrivit Conventiei (redevente, dobanzi, 

comisioane, etc.), ambele parti vor face toate diligentele necesare pentru a convinge autoritatile ca 

incadrarea este corecta, iar acest lucru poate presupune transmiterea unor documente si informatii 

suplimentare, dupa caz. Daca si in urma furnizarii acestor documente si informatii suplimentare 

autoritatile fiscale competente respective isi pastreaza aceeasi opinie, partile vor utiliza caile de atac 

permise de legislatia in vigoare in vederea contestarii eventualelor sume stabilite in sarcina 

Achizitorului ca fiind de virat in plus la bugetul de stat, reprezentand impozit pe veniturile 

nerezidentilor, accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere) si eventuale amenzi. Dupa epuizarea 

cailor de atac legale, daca eventualele masuri dispuse de autoritatile fiscale din Romania cu privire 

la plata unor sume catre bugetul de stat reprezentand impozit pe veniturile nerezidentilor, accesorii 

(dobanzi si penalitati de intarziere) si amenzi raman in vigoare, provenind din incadrarea eronata a 

serviciilor aferente prezentului contract, atunci Achizitorul va achita in cel mai scurt timp posibil 

aceste sume. Intr-o astfel de situatie, Prestatorul este de acord sa suporte toate costurile pe care 

Achizitorul (SNN) le are cu eventualele impozite suplimentare reprezentand impozit pe veniturile 

nerezidentilor aferent contractului, accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere) si amenzi stabilite 

in sarcina sa. Modalitatea de decontare a acestor costuri va fi stabilita printr-un act aditional la 

prezentul contract.  
g) Incepand cu data ramanerii definitive a masurilor dispuse de autoritatile fiscale din Romania ca 

urmare a unei eventuale incadrari eronate a serviciilor aferente prezentului contract, ori a unei 

intelegeri diferite a prevederilor contractuale, legislatiei in vigoare si Conventiei, partile vor 

modifica contractul in consecinta, urmand ca Promitentul Achizitor sa calculeze, retina si vireze la 

bugetul de stat impozit pe veniturile nerezidentilor. 

 

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

28.1. (1) Subcontractantii propusi in oferta au dreptul de a isi exprima, la momentul incheierii 

contractului, sau la momentul introducerii acestora in contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti 

direct de catre Achizitor, corespunzator partii/partilor din contract indeplinite de catre 

subcontractanti, potrivit contractului dintre Prestator si subcontractant. 

In cazul in care un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit 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.  

(2) Contractele incheiate intre subcontractant si Prestator trebuie sa fie in concordanta cu oferta si 

se vor constitui in anexe la contractul de prestare. 

28.2. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract. 

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

subcontractantilor sai implicati in executarea contractului, cel mai tarziu la momentul inceperii 

executarii contractului. 

(2) Prestatorul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute 

la alin. (1) pe durata contractului. 

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu 

conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in 

conditiile art. 235 – 241 din Legea 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale. 

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la 

alin. (1) si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior 

in executarea contractului. 

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea 

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei 

unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzator partii lor de implicare in 

contractul care urmeaza sa fie indeplinit. 

 

Partile au incheiat prezentul Contract in 2 (doua) exemplare originale, cu aceeasi valabilitate 

juridica, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

ACHIZITOR        PRESTATOR 
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Anexa # 3.1  

 

Condițiile de constituire a garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare 

Art. 1. 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 valabilitatea contractului plus 30 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; 

(iv) Emitentii de instrumente de garantare nationali (inmatriculati in Romania), altii decat unul 

dintre emitentii de instrumente de garantare (institutii de credit sau societati de asigurari) aflati, la 

data emiterii instrumentului de garantare, in proprietatea directa sau indirecta a Statului Roman:  

 trebuie sa detina ei sau, in situatiile institutiilor de credit (banci) inmatriculate in Romania, 

compania/firma mama, ratinguri externe in vigoare; 

 emitentul ratingului mentionat la punctul precedent trebuie sa fie, dupa caz, una dintre 

societatile internationale Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s; 

 in cazul in care detin un rating extern individual in vigoare, ratingul emitentului de 

garantie trebuie sa fie de, cel putin, echivalentul ratingului BB - in clasificarea Fitch, sau, 

in cazul in care institutia de credit (banca) inmatriculata in Romania nu detine un rating 

extern individual in vigoare, dar compania/firma mama detine un rating extern individual 

in vigoare, ratingul companiei/firmei mama trebuie sa fie de, cel putin, echivalentul 

ratingului BBB- in clasificarea Fitch. 

Daca emitentul instrumentului de garantare este unul dintre emitentii de instrumente de 

garantare (institutii de credit sau societati de asigurari) aflati in proprietatea directa sau 

indirecta a Statului Roman regulile de mai sus nu se aplica, in sensul ca instrumentele de 

garantare emise de acesta sunt acceptate fara indeplinirea conditiilor anterioare; 

(v) Emitentii de instrumente de garantare nationali (inmatriculati in Romania) societati de 

asigurare care nu detin un rating in vigoare emis de una dintre societatile internationale Fitch, 

Standard & Poor’s sau Moody’s sau nu se afla in proprietatea directa sau indirecta a Statului 

Roman, urmatoarele reguli se aplica cumulativ pentru acelasi an fiscal de referinta pentru care, la 

data evaluarii emitentului, sunt disponibil public documentele sursa: 

 Ratele MCR si SCR din “Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara” al 

emitentului pentru anul anterior sa fie minim 70% din media nationala publicata de ASF 

pentru fiecare din cele doua rate aferente aceluiasi an de referinta; 

 Prime brute din asigurari generale in anul anterior sa fie minim 70.000.000 lei; 

 Total active in anul anterior sa fie minim 200.000.000 lei 

(vi) Emitentii de instrumente de garantare internationali (inmatriculati in afara Romaniei):  

 trebuie sa detina ratinguri externe in vigoare; 

 emitentul ratingului mentionat la punctul precedent trebuie sa fie, dupa caz, una dintre 

societatile internationale Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s; 

 ratingul emitentului de garantie trebuie sa fie de, cel putin, echivalentul ratingului BBB- in 

clasificarea Fitch. 
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(vii) Prestatorul va trebui sa faciliteze verificarea de catre Achizitor direct cu emitentul 

instrumentului de garantare sau printr-un mecanism sigur de corespondenta (de exemplu, pentru 

institutiile de credit, sistemul de banci corespondente al acestora), a autenticitatii si principalelor 

elemente ale instrumentului de garantare, prin (de exemplu) corespondenta letrica sau electronica, 

sistem de banci corespondente etc.  

(viii) In cazul in care instrumentul de garantare este emis de o societate de asigurare sub forma 

unei polițe de asigurare, suplimentar fata de regulile de mai sus, instrumentul de garantare trebuie 

sa respecte si urmatoarele: 

a) Polița de asigurare va fi irevocabila si va include condițiile minime de asigurare specificate in 

contractul încheiat cu Achizitorul; 

b) Polița de asigurare va avea, la data prezentării, primele de asigurare plătite anticipat și integral, 

pentru întreaga durata a Contractului si societatea de asigurare va confirma in scris Achizitorului 

îndeplinirea acestei obligații. Confirmarea se va prezenta de Prestator odată cu Polița. 

c) Prevederi privind reasigurarea riscului: 

 pentru riscuri asigurate (valori ale poliței de asigurare) mai mici de 2.000.000 EUR (sau 

echivalent) societatea de asigurare va informa Achizitorul daca reasigura riscurile asumate 

prin polița de asigurare, procentul/proporția din valoarea asigurata pe care o cedează in 

reasigurare fie individual fie ca parte a unui portofoliu, numele societății sau societăților 

de reasigurare aferente, si cel mai recent rating al acestora pentru soliditate financiara  

emis de Standards & Poor, Moody’s sau Fitch; 

 pentru riscuri asigurate (valori ale poliței de asigurare) mai mari de 2.000.000 EUR (sau 

echivalent) societatea de asigurare va reasigura riscurile asumate prin polița de asigurare 

pentru cel puțin 50% din valoarea asigurata si va comunica Achizitorului numele societății 

sau societăților de reasigurare aferente, fiecare din aceste societăți de reasigurare având cel 

mai recent rating pentru soliditate financiara de cel puțin AA in echivalent rating Fitch. 

d) Costurile pentru reasigurare, pentru întreaga durata a contractului, vor fi suportate integral si 

anticipat de către Prestator/Societatea de asigurare. Prestatorul va face dovada respectării acestei 

condiții prin prezentarea contractului de reasigurare pentru polița de asigurare de buna execuție si 

dovada plății integrale si anticipate a costurilor de reasigurare. 

e) Nu sunt acceptate sublimite ale poliței de asigurare de buna execuție pentru riscurile asigurate; 

f) Franșizele sunt acceptate in măsura in care acestea nu sunt deductibile la plata din suma 

despăgubita. Plata sumei asigurate nu va fi condiționata de plata unei franșize. 

 

Art. 2. 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; 
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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 - 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. 

 

Art. 3. In aplicarea Art. 1 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. 

 

 


