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Nr. ctr. TBL 407/29.12.2021 

 
  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. 6333 / 29.12.2021 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. ORAȘ BERESTI, cu sediul în Str. Trandafirilor, nr. 28, Oraș Berești, Judetul Galati, telefon +40 

236342524/+40 236342329, e-mail: primariaberesti@yahoo.com, beresti@gl.e-adm.ro, având CIF 3346883, 

avand cont nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Targu Bujor, reprezentat prin Bejan Mihai-

Lucian – Primar şi Radu Traian-Mihai – inspector Birou financiar-contabil, în calitate de achizitor, şi  

1.2. SC TOTAL BUSINESS LAND SRL, Sediul social: Str. Brândușei, nr. 24, Alba Iulia, Cod poștal 

510216, jud. Alba, Adresă corespondență: Str. Traian, nr. 20, Alba Iulia, jud. Alba, Registrul Comerțului 

J1/125/2015, Cod fiscal RO34090016, Telefon: +40 318 600 316, Fax: +40 358 710 612, Email: 

office@tblgrup.ro, Cod IBAN: RO61TREZ0025069XXX007714, deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat 

prin TODOR MARIUS TRAIAN - Administrator, în calitate de prestator,  
 

Au convenit de comun acord încheierea prezentului contract. 

 

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 

2.1. Prestatorul se obligă să presteze 

2.1.1. Elaborare DALI pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la imobilul 

Gradinița Oraș Berești 

2.1.2. Elaborare DALI pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la imobilul 

Școala Oraș Berești 

2.2. Achizitorul va plăti prețul prin ordin de plată  în contul prestatorului, în cel mult 30 de zile de la data preluării 

facturii. Factura emisă de către Proiectant va fi acceptată la plată numai după ce documentația a fost verificată din 

punctul de vedere al concordanței cu cerințele contractului de către achizitor și recepționate prin Proces-Verbal de 

Recepție. 

2.3. Preţul contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 104.000,00 LEI fără TVA, 123.760,00 

TVA inclus, astfel: 

2.3.1. Elaborare DALI pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la imobilul 

Gradinita Oraș Beresti, 43.000,00 LEI fără TVA 

2.3.2. Elaborare DALI pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la imobilul 

Scoala Oraș Beresti, 61.000,00 LEI fără TVA. 

2.4. Taxele pentru obtinerea avizelor și acordurilor solicitate vor fi suportate de către achizitor si nu sunt incluse 

in valoarea de mai sus. 

2.5. Modalitați de plată: 

2.5.1. Tranșa I - 40.000,00 LEI, TVA inclus la semnarea contrcatului 

2.5.1. Tranșa a II-a – 83.760,00 LEI, TVA inclus la recepția serviciilor 

 

3. DURATA CONTRACTULUI, TERMENE STABILITE 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante și este valabil 

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. 

3.2. În cazul în care una dintre părţile contractante semnează contractul la o dată ulterioară celei la care a 

semnat partea cocontractantă, termenul de intrare în vigoare a contractului se consideră a fi cea ulterioară. 

3.3. Termenul de elaborare și predare a documentațiilor prevăzute la art. 2.1. este de 3 luni de la data 

semnarii contractului. 

 

4. DEFINIŢII  

4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o 

autoritate contractantă, în calitate de “achizitor”, şi, un prestator de servicii, în calitate de “prestator”;  
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. servicii  – activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini 

şi/sau în propunerea tehnică; 
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f.  forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

g.   zi - zi calendaristică; lună - luna calendaristică (12 luni/an); an - 365 zile; 
 

5. STANDARDE 

5.1. Prestatorul va elabora documentațiile cu respectarea standardelor, normelor şi normativelor în vigoare. 

 

6. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

 

7. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

7.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le 

consideră necesare pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract.  

7.2. Achizitorul este obligat să plătească preţul contractului în condiţiile cap. 2. 

 

8. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

8.1. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile 

prestate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea prevederilor prezentului contract. 
8.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
8.3. 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.   
8.4. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
8.5. Prestatorul declară că pe parcursul executării contractului va respecta obligaţiile legale referitoare la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului, social, relațiile de muncă, protecţia monumentelor 

istorice, eficienţă energetică care sunt în vigoare la nivel naţional şi internaţional. 
8.6. Prestatorul asigură aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 şi H.G. nr. 1425/2006, 

referitoare la SSM. Documentele doveditoare privind respectarea obligaţiilor susmenţionate se vor prezenta la 

cererea achizitorului. 
8.7. Prestatorul se obligă să elaboreze documentațiile cu respectarea prevederilor legislației în materie, în 

special prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

8.8. (1) Prestatorul are obligația de a prezenta documentațiile realizate, în detaliu, la sediul achizitorului, la 

o dată stabilită de comun acord, și de a implementa observațiile/propunerile achizitorului, după caz, în termenul 

stabilit, fără a modifica prețul contractului.  
(2) De asemenea, prestatorul are obligația de a răspunde la fiecare solicitare de clarificări formulată de 

achizitor/autoritățile competente în legătură cu documentațiile realizate, în termenul limită indicat și de a efectua 

eventualele ajustări/modificări/completări solicitate, în termenul limită stabilit, fără a modifica prețul contractului.  
8.9. Prestatorul va depune la sediul achizitorului documentațiile elaborate în 2 (doua) exemplare în format 

tipărit și în format electronic pe suport CD.  

8.10. Prestatorul este responsabil de cele conținute în documentațiile elaborate și va fi răspunzător în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru orice prejudicii cauzate achizitorului din cauza întocmirii 

necorespunzătoare a acestora. 
 

9. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

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

prevederile prezentului contract. 

9.2. Achizitorul are dreptul să verifice conformitatea documentațiilor cu prevederile din contract şi ale 

legislației în materie, şi să solicite în scris prestatorului modificarea acestora și/sau completarea eventualelor 
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lipsuri. 
9.3. Prestatorul este obligat să se conformeze solicitărilor formulate de către achizitor privind modificarea 

și/sau completarea documentațiilor, în termenul limită indicat de către achizitor, fără a modifica prețul contractului 

stabilit la art. 2.3. sub sancțiunea aplicării prevederilor art. 11.1. 

9.4. Recepţia documentațiilor se va face pe bază de proces-verbal de receptie. 

 

10. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

10.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil de la primirea 

ordinului de incepere de la achizitor. 

10.2. Serviciile prestate în baza contractului sau orice fază a acestora prevăzută trebuie finalizată în 

termenul convenit de părţi, respectiv potrivit celor prevăzute la cap. 3. 

10.3. În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau  

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

 

11. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 

11.1. În cazul în care prestatorul întârzie sau nu îşi îndeplinește obligaţiile asumate prin contract în 

termenele și condițiile stabilite, sau își îndeplinește obligațiile în mod necorespunzător, achizitorul are dreptul de 

a deduce din preţul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.2. În cazul în care achizitorul nu respectă termenul de plată prevăzut în art. 2.2, acesta va fi obligat să 

plătească penalităţi în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea facturii neachitate. 
 

12. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI 

12.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:  

a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi 

legislaţiei aplicabile; 

b) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile 

contractuale.  

12.2. În situaţia rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către prestator a 

obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu 

valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 

12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante.  

12.4. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 

12.5. Rezilierea operează de drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără alte formalităţi, după 5 

zile de la notificarea scrisă, trimisă celeilalte părţi. 

12.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 15 zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
12.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei formalităţi şi 

fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea 

prevederilor prezentului contract și/sau legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 
12.8. Achizitorul are dreptul de a denunța în mod unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia 

în condițiile prevăzute la art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

13. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

13.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor către prestator sunt cele prevăzute la art. 2.3. 
13.2. Preţul contractului nu se ajustează. 
 

 14. SUBCONTRACTANŢI 

14.1. Prestatorul poate încheia contracte cu subcontractanţi în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul 

cu achizitorul, cu condiţia înştiinţării şi obţinerii acordului prealabil expres al achizitorului.  

14.2. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

14.3. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îndeplineşte partea sa 

din contract. 
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14.4. Niciun contract de subcontractare nu creează raporturi contractuale între subcontractant și achizitor. 

14.5. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îndeplinesc 

partea lor din contract. 

14.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract și 

numai cu acordul prealabil al achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului. 

14.7. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile referitoare la subcontractare, prevăzute în Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv H.G. nr. 395/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

15. CESIUNEA CONTRACTULUI 

15.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 

contract. 
15.2. Cesiunea creanţelor nu va produce efecte decât dacă şi după ce a fost acceptată în scris de către 

achizitor.  

 

16. FORŢA MAJORĂ 

16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

17. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
17.1. Părțile au dreptul, în perioada de valabilitate a prezentului contract, de a conveni modificarea și/sau 

completarea clauzelor acestuia, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborat 

cu prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

17.2. Partea care propune modificarea contractului va transmite în scris celeilalte părți propunerea de 

modificare. 
 

18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

18.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 

în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

18.2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

19. DREPTURILE DE AUTOR 

19.1. Odată cu recepţionarea şi plata documentaţiilor realizate conform contractului, prestatorul cedează 

drepturile sale patrimoniale de autor în favoarea achizitorului fără a mai emite niciun fel de pretenţii legat de 

acestea şi fără a pretinde exclusivitate în atribuirea contractelor pentru realizarea lucrărilor de execuţie.  

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte 

contractanta. 

 

 

ACHIZITOR,         PRESTATOR, 

    PRIMAR,                 ADMINISTRATOR, 

      Bejan Mihai-Lucian                 Todor Marius-Traian 

 

 

 

 

   Birou financiar-contabil, 

 Inspector, 

      Radu Traian-Mihai 


