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Preambul 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile 

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse, între: 

intre 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE , sediu Cluj-Napoca, str. Mehedinti  

nr. 15, cod postal 400672, tel. 0264-458320/fax 0364116667; email: 

centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro, cod fiscal 19343123 cont trezorerie  

 RO 72TREZ24A681100200130X, reprezentata prin, Duma Mihaela – director  in calitate de 

achizitor, pe de o parte 

si  

SIMION V. OCTAVIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu sediul în Sighetul 

Marmației, str. Eroilor, nr.37B, jud. Maramureș,  tel: 0752251203, email: tavisimi@gmail.com, 

nr. de inmatriculare F24/ 1886/2010, cod fiscal 27788726, cont. IBAN 

nr.RO62BTRLRONCRT0241099801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Simion 

Octavian, având C.I. seria CJ NR. 088533, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati 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 furnizor de servicii, în calitate de furnizor; 

    b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

    c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

    d) servicii – activități a căror prestare face obiectul  contractului; 

    e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu 
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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; 

    j) zi - zi calendaristică; 365 zile ;  

3. Obiectul  si prețul contractului  

3.1 - Prestatorul se obligă să presteze “ Servicii de Proiectare – proiect decorațiuni suprafețe  

vitrale și interioare, proiect de mobilier tematic în care să se țină cont de dimensiunea încăperii și 

vîrsta de 0-3 ani a copiiilor care frecventează creșa, proiect décor pereți cu rol educativ și caiet 

de sarcini mobilier pentru Creșa Cenușăreasa, str. Grigore Alexandrescu, nr.47A conform Anunt 

Publicitar: ADV1136420/17.03.2020, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract.  

  3.2 - Achizitorul se obligă să plătească serviciile finalizate și recepționate la pretul  prevăzut în 

oferta furnizorului.  

4. Pretul contractului 

4.1. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului este de  21900 lei, plătibil prestatorului de 

către achizitor. Prețul serviciilor prestate, este cel din oferta prestatorului în urma anunțului 

publicitar ADV1136420/17.03.2020 – anexat la prezentul contract. 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata  serviciilor de proiectare - proiect decorașiuni suprafețe  vitrale și interioare, proiect 

de mobilier tematic in care să se tină cont de dimensiunea încăperii și vîrsta de 0-3 ani a copiiilor 

care frecventează creșa, proiect décor pereți cu rol educativ și caiet de sarcini mobilier pentru 

Cresa Cenușăreasa, str. Grigore Alexandrescu, nr.47A  este de 5 zile de la data incheierii 

contractului. 

6. Documentele contractului 

 - Documentele contractului sunt: 

• -  oferta financiară a prestatorului   

•  - proiect design decorațiuni interioare 

•  - anexe la contract  

7.  Obligatiile principale ale prestatorului 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract așa cum sunt 

definite, din punct de vedere al prețurilor și descrierilor, în conformitate cu obligatiile asumate 

prin prezentul contract. 

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract.  

7.3 - Prestatorul se obligă să răspundă cu promtitudine ori de câte ori este solicitat de autoritatea 

contractantă și să acorde sprijin tehnic în derularea lucrărilor de execuție mobilier și a serviciilor  

de montaj decorațiuni de interior pe toată  perioada, conform proiect.  

7.5 – Prestatorul va fi membru în comisia de recepție la terminarea lucrărilor de execuție si 

montaj mobilier și decorațiuni de interior. 

7.4 - 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, 

instalaţiile sau utilajele 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 caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 



8.  Obligatiile principale ale achizitorului 

8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate. 

8.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator  prin ordin de plată. 

9.  Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligțiilor  

9.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca 

corespunzator obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a percepe, ca penalităti, o 

sumă echivalentă cu 1% din valoarea lucrării. 

9.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a 

pretinde plata de daune-interese. 

9.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această 

anulare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despagubire pentru prestator. In 

acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  

contract îndeplinită pâna la data denunțării unilaterale a contractului. 

10. Receptie, inspectii si teste 

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta serviciile pentru a verifica 

conformitatea cu solicitările sale. 

10.2 – Recepția se va face la punctul de execuție verificandu-se calitatea serviciilor. 

10.3 - Daca vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde, achizitorul are dreptul să 

il respingă, iar prestatorul  are obligația, de a remedia lucrarea, fără a modifica prețul 

contractului.             

 10.4 – Prestatorul are obligația de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile să 

corespundă din punct de vedere calitativ. 

10.5  - Recepția serviciilor prestate se consideră finalizată și conformă în momentul în care 

achizitorul sau reprezentantul său semnează proiectul de design decorațiuni, mobilier și caiet de 

sarcini pentru mobilier. 

11. Servicii  

11.1 - Pe langă prestarea efectivă a serviciilor, prestatorul are obligația de a presta și serviciile 

accesorii.  

11.2. -  Prestatorul  are obligatia de a presta serviciile, pe o perioada de timp prevazuta la pct. 5. 

(5.1) 

12. Ajustarea pretului contractului 

12.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in 

propunerea financiara și proiectul de design real executate, anexe la contract. 

 

13. Amendamente  

13.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe 

care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului. 

14. Forța majoră 

14.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 - Forța majorî exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează. 



14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendaăa în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pânî la apariția acesteia. 

14.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligția de a notifica celeilalte părti, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

15. Solutionarea litigiilor 

15.1. - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice 

neintelegere care se poate ivi  în legatură cu îndeplinirea contractului. 

15.2. - Dacă, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti 

competente  de la sediul achizitorului.  

16. Limba care guverneaza contractul 

16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.17. Comunicari 

17.1 - (1) Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 

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

primirii. 

17.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

18. Legea aplicabila contractului 

18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Părțile au ințeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar la prestator 

și două exemplare la beneficiar.     
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 VIZAT C.F.P. 

            Elena Ganj 
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