
 
 

 

 

DRAFT Contract sectorial de servicii 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

  

În temeiul Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale si HG 394/2016, s-a încheiat prezentul contract de prestare 

servicii între: 

 
Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare 

„Hidroelectrica”), având sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, 

reprezentată legal prin dl Bogdan-Nicolae BADEA - Preşedinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de 

Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de 

Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Răzvan Ionuţ PAŢALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea 

Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin 

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019 și dl Andrei Dominic GEREA - Membru Directorat, 

desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 98/28.11.2022; denumita in continuare Achizitor 

 
şi  

 

S.C. [……………….], cu sediul […………………], Str [………………….], telefon: [……………..] numar de inmatriculare în 

Registrul Comerţului [………………..], cod fiscal: [……………….], cont bancar: […………………………… ]deschis la 

[………………….], reprezentată prin [……………..] – […………………………….], în calitate de Prestator,  

 

2. DEFINIŢII  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a.  Contract – prezenta conventie şi toate anexele sale; 

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 asumate prin contract; 

d.  servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;  

e. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 enunţiativă. Nu este 

considerat de forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care insa nu creeaza o imposibilitate de 

executare si nici un face excesiv de oneroasa executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 

g. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.  

h. conflict de interese : înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 

intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte 

în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt, de 

asemenea, aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 

prestatorului.   

i. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este acordată de către instanţa 

de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 

contractului de prestări servicii de către cealaltă parte. Despagubirea generala se acorda pentru acoperirea 
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integrala a prejudiciului suferit prin faptul neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor contractuale si reprezinta 

pierderea efectiv suferita de creditor si beneficiul de care acesta este lipsit. 

j. penalitate contractuală pentru intarziere: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii cu titlu de 

daune compensatorii moratorii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz 

de neîndeplinire la timp a obligaţiilor din contract; 

k. penalitate contractuala pentru neexecutare - -  suma, prevăzută expres în contractul de servicii cu titlu de 

daune interese compensatorii, care este datorata de către părţi ca şi despăgubire pentru prejudiciul prevazut la 

incheierea contractului pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. Aceasta suma 

reprezinta evaluarea, exprimata procentual din valoarea contractului sau forfetara, a prejudiciului pentru 

neexecutare si plătibilă părţii prejudiciate fara necesitatea vreunei dovezi a prejudiciului.. 

l. responsabil de contract al Achizitorului - persoana desemnata  sa-l reprezinte pe Achizitor ce va actiona 

permanent pentru acesta pe toata durata derularii Contractului. Toate notificarile, instructiunile, ordinele, 

certificatele, aprobarile si toate celelalte comunicari aferente acestui contract vor fi date de Responsabilul de 

contract.  

m. responsabil de contract al Prestatorului -  persoana desemnata  sa-l reprezinte pe Prestator ce va actiona 

permanent pentru acesta pe toata durata derularii Contractului. Toate notificarile, instructiunile, ordinele, 

certificatele, aprobarile si toate celelalte comunicari aferente acestui contract vor fi date de Responsabilul de 

contract. 

n. RGPD – inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

119 (4.5.2016) si aplicabil de la 25 mai 2018. 

o. Date cu caracter personal-  inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila 

(„persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi 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. 

p. Prelucrare - inseamna 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. 

q. 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; atunci cand 

scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau 

criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii Europene sau in dreptul intern. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa 

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. 

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.     OBIECTUL CONTRACTULUI   
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4.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de formare profesională a consilierilor juridici, inginerilor și 

economiștilor în domeniul contractelor de tip FIDIC (formele standard de contract pentru lucrări de construcții 

civile și pentru lucrări electrice și mecanice) în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2 Serviciile vor fi prestate în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile documentației procedurii 

publicate odată cu anunțul privind lansare achiziției, a Propunerii Tehnice şi Financiare,  parte integrantă a acestui 

contract. 

4.3. Achizitorul se obligă să plătească, pentru serviciile prestate, preţul convenit in termenii si conditiile stabilite 

în prezentul contract.  

 

5.        PREŢUL CONTRACTULUI 

5.1 Preţul maxim total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 

[.............] lei la care se adaugă T.V.A., cota stabilită de prevederile legale în vigoare la data îndeplinirii obligațiilor 

de către Prestator. 

5.2 Plata serviciilor se va efectua în baza facturii emise de prestator, însoțită de documentele de prezență și de 

certificatele de participare ale participantilor. 

5.3 Entitatea contractantă își rezerva dreptul de a nu achiziționa  întreaga cantitate de servicii care reprezintă 

obiectul contractului, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. 

 

6.        DURATA CONTRACTULUI  

6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni începând de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea 

prelungirii cu acordul părților. 

6.2 Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data încheierii perioadei de derulare a contractului  sau la 

data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de părți.  

 

7.        EXECUTAREA CONTRACTULUI  

7.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de catre parti si constituirea garanţiei de bună 

execuţie, conform Capitolului 16 din prezentul contract.  

 

8.       DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

8.1. Documentele contractului sunt: 

- Caietul de sarcini 85113/26.07.2022 

- Propunerea tehnica 

- Propunerea financiara 

- Documentul de Garantie de bună execuție  

- Acte adiționale, alte documente 

8.2. Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. 

Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, ACHIZITORUL va emite către PRESTATOR 

instrucţiunile necesare. 

8.3. Prioritatea în interpretarea  documentelor contractului  este în ordinea  enumerată  în sub-clauza 8.1.  Dacă 

există neconcordanțe între Oferta tehnică și termenii și condițiile Caietului de sarcini, termenii și condițiile 

Caietului au prioritate asupra Ofertei tehnice, cu excepția cazului în care termenii din Oferta tehnică sunt 

superiori celor solicitați prin Caietul de sarcini, caz în care vor prevala prevederile din Oferta tehnică referitoare 

la aceștia. 

 

9.       OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele solicitate prin caietul de 

sarcinipentru serviciile contractate şi prezentate în propunerea sa tehnica, anexe la contract.  
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9.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

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

echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

9.3 - Prestatorul este răspunzător atât de corectitudinea tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

9.5 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la 

prezentul contract drept private şi confidenţiale; nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract 

fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau 

divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului. 

9.6 Prestatorul se va abţine de l/a orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă 

a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor 

conform prezentului contract.  

9.7 Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari 

ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta. 

9.8 Codul de conduită 

1.    Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform 

regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii 

publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe 

în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul 

în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, 

dacă va fi cazul. 

2. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale 

şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 

3. Când Prestatorul se oferă să dea, ori este de acord să ofere ori să dea, sau dă oricărei persoane, mită, 

bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea 

oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a 

favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu 

acesta, Achizitorul poate decide încetarea Contractului de Servicii conform prevederilor Capitolului 19 din 

prezentul contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de 

Servicii. 

4. Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 

din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi 

salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de 

retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii. 

5. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la 

orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea 

prealabilă în scris a Achizitorului. 

6. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii, 

inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu 

excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori 

contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte 

persoane sau entităţi, nici o informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor 

face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor 

ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 

informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul 

executării Contractului de Servicii.  
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7. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută 

Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră 

necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale 

neuzuale. 

9.9 Conflictul de interese 

1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 

executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca 

rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau 

al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de 

Servicii trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.  

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri 

suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv 

conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 

Prestatorul va înlocui, în 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului 

său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului 

său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care prestatorul nu-şi menţine 

independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat 

ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediata 

Contractul de Servicii, în condiţiile prevăzute la  Capitolul 19 din prezentul contract. 

9.10.  Despăgubiri   

1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul  şi salariaţii acestuia, pentru şi împotriva 

tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a 

Prestatorului şi/sau a subcontractantii săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în 

executarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor 

legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală 

precum dreptul de autor. 

2. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 

excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

3. După executarea serviciilor, Prestatorul va fi răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în 

Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează contractul. 

9.11 Prestatorul numește ca responsabili de contract în relația cu Achizitorul pe [...............] [...............]  

 

10.    OBLIGATIILE ACHIZITORULUI  

10.1 Achizitorul se obliga sa recepţioneze serviciile prestate în termenele stabilite in caietul de sarcini. 

10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile calendaristice de la 

acceptarea facturii la plata. Factura va fi însoțita de listele de prezență și certificatele de participare. 

10.3  Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a 

cerut în propunerea tehnică, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, pe care le consideră necesare 

îndeplinirii contractului.  

10.4  Asigurarea informaţiilor: 

1. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le 

deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la 

sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din 

urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.  

3. Achizitorul va asigura angajaţilor, agenţilor şi reprezentanţilor săi toate instrucţiunile necesare sau potrivite 

pentru facilitarea realizării prompte şi efective a serviciilor. 
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10.5. Achizitorul desemnează responsabil de contract pe: 

[..........] [..........................] cu urmatoarele date de identificare [...............] 

10.6 Schimbarea responsabilului de contract din partea Achizitorului se va realiza printr-o notificare adresata 

Prestatorului prin intermediul e-mail-ului, fax-ului etc. 

 

11 SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR – CLAUZA PENALA 

11.1  În cazul în care prestatorul nu își îndeplineste la timp obligațiile asumate prin contract, achizitorul are 

dreptul de calcula și factura, ca penalități de întârziere, o suma echivalentă cu 1 % pe zi de întarziere,  calculată 

la valoarea obligației neîndeplinite, până la îndeplinirea obligației, dar nu mai mult decât aceasta valoare. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, 

ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate. 

11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract sau a unei parti a acestuia de către prestator, dă 

dreptul entitatii contractante de a rezilia contractul printr-o simpla notificare, fara necesitatea interventiei 

instantei sau indeplinirea oricarei alte formalitati si de a pretinde despagubiri până la acoperirea integrala a 

prejudiciului suferit. 

 

12.       ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

12.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor, dupa data semnarii contractului de ambele părți. 

12.2 Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi. 

12.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţile de întarziere prevazută contractual 

prestatorului.  

 

13.       MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE 

13.1. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI 

(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris, prin act 

aditional ce se semnează de ambele parti.  

(b) Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, 

fără organizarea unei noi proceduri de atribuire fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii 

și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 236-243 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu prevederile 

referitoare la modificări contractuale din HG nr. 394/2016. 

(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stipulate în cadrul Contractului, la art.  

13.2. - Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora și sunt singurele Modificări ale 

Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii. 

(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stipulate la art. 13.2. Evaluarea Modificărilor Contractului și a 

circumstanțelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul 

procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi 

putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat 

câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi 

acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de 

atribuire. 

13.2. EVALUAREA MODIFICĂRILOR CONTRACTULUI ȘI A CIRCUMSTANȚELOR ACESTORA 

(a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți. 

(b) Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul duratei de execuție a Contractului ca urmare a: 

i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea 

împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate 

aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau 
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ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul 

Contractului, astfel cum este stipulat în Secțiunea 13.3. 

(c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Termenului/Termenelor de prestare a Serviciilor, 

astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele soluțiilor, cuantificate conform mecanismului stabilit în 

Secțiunea 13.3 devin Modificări Contractuale, putând conta în: 

i. prelungirea Termenului/Termenelor de prestare și/sau 

13.3.CIRCUSTANTELE MODIFICARII CONTRACTULUI  

13.3.1.Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului ca urmare a identificării de soluții, pe Durata 

Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate în 

Caietul de Sarcini, sunt: 

i. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, 

conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile, 

ii. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator 

economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în 

condițiile stabilite prin Lege, 

iii. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului  

iv. decalarea unui Punct de reper sau a unei activități din Planul privind realizarea activităților generată de 

condițiile și în limitele stipulate la clauzele de la subcapitolul 6.1 Durata Contractului,  

v. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări și/sau metodologia propusă din Propunerea Tehnică, 

 13.3.2. Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: prelungirea duratei 

contractului Modificarea cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Serviciile pe care Contractantul 

se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu prevederile Legii și conform 

cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantă din 

Contract. 

13.3.3. Notificarea privind Modificările Contractului:  

a. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe 

care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica prestarea Serviciilor. 

b. Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea prevederilor contractuale 

și cu respectarea Legii. 

 

14. PLATA CONTRACTULUI  

14.1 Plata serviciilor se va efectua pentru numărul efectiv de participanți instruiți de către prestator, conform 

listelor de prezență. 

14.2 Plata se va executa, în termen de 30 de zile calendaristice de la acceptarea facturii la plata, la care se atașează 

listele de prezență și certificatele de participare. 

14.3 Prestatorul şi achizitorul comunică în termen de 5 zile orice modificare a numărului de cont sau a altor 

elemente ce ar putea influenţa efectuarea operaţiilor financiar-bancare între părţi.   

 

15.  AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

15.1  Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatorului este prețul stipulat la art. 5.1. 

15.2.  Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

 

16.   GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI 

16.1 Prestatorul răspunde şi garantează realizarea cantitativă, calitativă si la termenele stabilite a obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, a serviciilor de formare profesională a consilierilor juridici, inginerilor și 

economiștilor în domeniul contractelor de tip FIDIC (formele standard de contract pentru lucrări de construcții 

civile și pentru lucrări electrice și mecanice). 

16.2  În cazul, în care, la recepție se constată că Serviciile de formare profesională a consilierilor juridici, inginerilor 

și economiștilor în domeniul contractelor de tip FIDIC (formele standard de contract pentru lucrări de construcții 
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civile și pentru lucrări electrice și mecanice) nu îndeplinesc cel puţin cerintele înscrise în caietul de sarcini, 

completate cu cerintele legale în materie, acestea vor fi declarate necorespunzătoare. 

16.3 Pentru garantarea execuției contractului in termenele stabilite,  Prestatorul se obligă să constituie la 

achizitor o garanţie de bună execuţie în cuantum de 10 % din valoarea contractului (fara TVA), respectiv  [………..] 

lei . 

16.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garantie bancara sau un alt instrument de 

garantare autonom si neconditionat in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. 

16.5 In situatia in care Prestatorul, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a contractului, nu constituie 

garantia de buna executie, rezilierea contractului opereaza de plin drept fara nicio alta formalitate.. Acest 

termen, de 5 zile, poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data 

semnării contractului sectorial. 

16.6 Achizitorul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie, in mod necondiționat și fără necesitatea 

intreprinderii vreunei formalitati, pentru acoperirea oricarui prejudiciu creat ca urmare a neexecutarii, executarii 

cu întârziere sau necorespunzătoarea obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior executarii garanţiei 

de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

16.7. Executarea garantiei de buna executie nu afecteaza dreptul entitatii contractante de a isi acoperi integral 

prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor 

prestatorului, prevederile art. 11 din prezentul contract ramânând pe deplin aplicabile până la concurența 

sumelor neacoperite de garanție.  

16.7 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform dispozitiilor art. 48, alin.(2) din HG  

nr.394/2016. 

 

17.  AMENDAMENTE  

17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adițional. 

 

18.   CESIUNEA  

18.1 Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute 

rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. 

18.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile Codului Civil. 

18.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 18.2. 

 

19.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

19.1 Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10 

zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de 

judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:  

a)  Prestatorul nu execută Serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract; 

b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către Achizitor în condiţiile art.11.3 

c) Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 

d) Prestatorul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei 

autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-

o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la 

nivel naţional; 

e) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea activitatii printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

f) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

Achizitorul îl poate justifica; 
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g) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura 

sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act 

adiţional la prezentul Contract; 

h) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 

i) Prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau 

asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

19.2. Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului de Servicii prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care 

îi revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau Prestatorul) va 

fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii. 

19.3. Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea 

Contractului de Servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul de Servicii. 

19.4 Suspendarea Contractului de Servicii 

1. În cazul în care executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, 

Achizitorul va suspenda executarea Contractului de Servicii. 

2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Prestatorului, Achizitorul poate 

suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, 

proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

19.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

19.6 Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial 

Fara a exclude de la aplicare prevederile anterioare ale art. 19 din prezentul contract, fără a aduce atingere 

dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului entităţii contractante de a solicita 

constatarea nulităţii absolute a contractului sectorial, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, entitatea 

contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract sectorial în perioada de valabilitate a acestuia si 

într-una din următoarele situaţii: 

a)contractantul 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; 

b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului, 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. 

 

20. FORŢA MAJORĂ 

20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

20.3 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. 

20.4 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. 

20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 5 zile  de la încetare. 

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

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

să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
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20.7 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi situaţia în care 

executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului 

de Servicii de către părţi. 

20.8 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în 

măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de Servicii este 

rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu 

întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în 

care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 

20.9. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea 

obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al 

împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua 

îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod 

rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt 

afectate de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma 

instrucţiunilor în acest sens ale Achizitorului. 

20.10. Dacă Prestatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile Achizitorului sau 

a utilizării de mijloace alternative totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi aprobat de către Achizitor. 

 

21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

21.1 Orice litigiu intervenit între părți în legatura cu prezentul contract va fi solutionat de catre instanța de 

judecată competentă.  

 

 22. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL            .                                

22.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate 

în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, 

în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial 

şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

22.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract 

dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; 

sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

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

22.3 In scopul prezentului contract operatorii (Prestatorul si Hidroelectrica SA) pot prelucra datele cu caracter 

personal ale persoanelor vizate (responsabilii de contract nominalizati de parti precum si cursantii) in vederea 

derularii contractului. Dupa derularea contractului datele cu caracter personal ale persoanelor vizate 

(responsabilii de contract) vor fi stocate: 

-de catre Hidroelectrica SA  pe o perioada de  5 ani de la data la care contractul inceteaza sa mai produca efecte, 

in temeiul art. 231 alin. (2) din legea 99/2016, ulterior acestea vor fi criptate sau pseudonimizate. 

- de catre prestator pe o perioada de 5 ani de la data la care contractul inceteaza sa mai produca efecte, ulterior 

acestea vor fi criptate sau pseudonimizate. 

22.4 Operatorii isi vor pune reciproc la dispozitie garanţii suficiente pentru punerea in aplicare a unor măsuri 

tehnice şi organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor cu caracter personal de catre operatori să 

respecte cerinţele GDPR şi să asigure protecţia drepturilor persoanelor vizate. 
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22.5 In scopul prezentului contract, operatorii pot transfera date cu caracter personal către terte parti numai 

dacă  ofera garanţii adecvate şi cu condiţia să existe drepturi opozabile şi căi de atac eficiente pentru persoanele 

vizate.  

22.6 Operatorii se vor asigura ca accesul la Datele cu Caracter Personal este strict limitat la salariatii, colaboratorii 

sau alte persoane autorizate ale acesteia care au nevoie sa cunoasca sau sa acceseze Datele cu Caracter Personal 

relevante, dupa cum este strict necesar in scopul acestui Contract. 

22.7 Operatorii se vor asigura ca aceste persoane vor respecta Legislația Datelor cu Caracter Personal (GDPR) cu 

privire la obligatiile acestora. Operatorii asociati se vor asigura ca orice persoana fizica care actioneaza sub 

autoritatea sa si care are acces la Date cu Caracter Personal nu le prelucreaza decat la cererea Operatorului si in 

conformitate cu instructiunile acestuia. 

Operatorii asociati se vor asigura că toate persoanele autorizate sa prelucreze Date cu Caracter Personal pentru 

aceastia au incheiat acorduri de confidentialitate sau sunt tinute de o obligatie legala de confidentialitate. 

22.8 Orice alte prelucrari decat cele necesare in scopul prezentului contract vor fi notificate intre operatorii 

asociati si catre persoanele vizate. 

22.9 Părțile se inştiinţează reciproc, fără intarzieri nejustificate după ce iau cunoştinţă de o incălcare a securităţii 

datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (respensabilii de contraat numiti de parti), dar nu mai tarziu 

de 72 de ore de la data producerii bresei de securitate. 

22.10 Avand in vedere domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, 

precum si riscul cu diferite grade de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, 

Operatorii asociati vor adopta si implementa efectiv toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a 

asigura un nivel de securitate corespunzator acestui risc, incluzand printre altele, dupa caz: 

 pseudonimizarea si criptarea Datelor cu Caracter Personal; 

 capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale serviciilor 

de prelucrare; 

 capacitatea de a restabili disponibilitatea Datelor cu Caracter Personal si accesul la acestea in timp util in 

cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica;  

 un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodice ale eficacitatii masurilor tehnice si 

organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

22.11 Operatorii asociati își vor pune reciproc la dispozitie la cerere toate informațiile necesare pentru a 

demonstra respectarea prevederilor articolului 28 GDPR si ale acestui contract și vor permite și contribui la 

desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspectiilor realizate de unul dintre operatori la la celalalt operator sau de un 

auditor mandatat de Operator cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. 

 

23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

23.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. COMUNICĂRI. NOTIFICĂRI 

24.1.  Comunicarea.   

a. Orice comunicare între partile contractului, referitoare și în legatura cu  îndeplinirea prezentului contract, se 

vor face în scris si vor fi transmise prin poștă (serviciu public sau curier)/fax/e-mail;  

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

c. Coordonatele de comunicare sunt cele enuntate la art.1.1 si 1.2. 

24.2 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru Entitatea contractantă: 

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. 

Pentru Contractant: 

[……………..] 

EXECUTIV 

[…………..] 

Adresă: 

[…………..] 
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24.3. Notificarea între părți se va face prin Scrisoare cu confirmare de primire, transmisă direct la adresa 

destinatarului, asa cum este ea definita in clauza 1, fara interventia unei terte autoritati.     

 

25. LEGISLATIA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

25.1 Contractul va fi intrepretat conform legilor din România. 

Părţile au înteles să încheie azi .................  prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.   

  

Pentru Entitatea contractantă Pentru Contractant 

ACHIZITOR                                                                                       PRESTATOR DE SERVICII                                                                                        


