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CONTRACT DE  PRESTĂRI SERVICII 

Nr. ____________________ 

 

 

1. PREAMBUL 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.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, s-a încheiat prezentul contract de 

furnizare 

 

Părţile 

 

Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu”, cod de identificare fiscală 

4364268, Institut din subordinea Academiei Române, cu sediul în Bucuresti, str. Strada B.P. 

Hasdeu, nr. 8, cod postal 050568, sector 5, România, telefon: +40-21.319.45.18, fax: +40-

21.319.45.19, poștă electronică: maya.simionescu@icbp.ro reprezentată legal prin Maya 

Simionescu, Director, identificata prin CI seria RR nr. 692673, în calitate de Beneficiar al finanțării, 

pe de altă parte 
 

şi  

......................, cu sediul ..............., Sector ..........., Str.............., nr. ............, , tel/fax: .............., având codul 

fiscal ............, cont ................... deschis la ................., reprezentată prin .................. în calitate de Prestator, 

pe de alta parte. 

 

denumite în continuare fiecare în parte, „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, au convenit încheierea 

prezentului contract de servicii. 

 

2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. Achizitor şi prestator- părţile contractante aşa cum acestea sunt numite în contract;  

b. beneficiar - beneficiarul contractului, respectiv Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative din 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract,  acceptate ca fiind 

corespunzătoare de către achizitor; 

d. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care  opreste sa 

fie  executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract si este constatat de o autoritate 

competenta. 

e.zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile. 

f.conflict de interese –prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului 

autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 

contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul 

acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar 

putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de 

atribuire.  

g. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestare servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese); 

 

3. INTERPRETARE 

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

de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 

diferit. 

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

4.1 Prestatorul  se obligă să presteze serviciile de informare și publicitate, conform anexelor  nr.1 și 2 la  

prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile prestate și 

recepționate conform art. 13.  

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului  de catre achizitor, conform ofertei 

prestatorului, este de ............. lei fara TVA, respectiv ............... lei cu TVA inclus, conform Anexei nr. 2 - 

propunerea financiară, la prezentul contract.     

5.2 Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea 

financiară, Anexa nr.2  la prezentul contract. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI 

6.1 Durata contractului va fi de ............ luni de la semnarea acestuia de către ambele părți. 

 

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1 Prestarea serviciilor, va începe, după emiterea ordinului/instrucțiunii de incepere. 

7.2 Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele parţi contractante, a 

obligaţiilor care le revin conform contractului. 

 

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

8.1 Prestatorul va presta serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea 

enumerării, următoarele: 

a) Anexa 1 - Cerințele achizitorului 

b) Anexa 2 - Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare. 

 

10. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI  

10.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de publicitate și informare din anexele nr. 1 și 2 la prezentul 

contract. 

10.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele şi 

orice alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care 

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

10.3 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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 produsele furnizate; 

b) 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. 

10.4 (1) Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

(2) Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate în condițiile legii. 

(3) Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 10.4(2). 

(4) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract. 

10.5.Prestatorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti - Fraudă (OLAF) şi 

Curţii Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la faţa 

locului, modul de implementare a contractului, precum şi să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe 

baza oricăror şi tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante.  Astfel de verificări pot fi 

efectuate oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale. 

10.6.Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti - Fraudă să efectueze orice 

verificări la faţa locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia comunitară pentru protecţia 

intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi neregulilor. 

10.7. În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, Prestatorul  se obligă să acorde drepturile de acces necesare 

personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti - 

Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locaţia/locaţiile utilizate de Prestator pentru executarea 

contractului, la sistemele informatice, documentele şi bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică şi 

financiară a contractului, precum şi să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor 
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persoane/agenţi. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti - Fraudă 

sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidenţialităţii, fără ca prin acest lucru 

să se încalce obligaţiile de drept public ce îi revin Prestatorului conform legii statului a cărui naţionalitate o 

are. 

10.8. Prestatorul va permite accesul neîngradit al persoanelor/instituțiilor mai sus menționate în cazul în care 

aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, documente, 

precum și ofiţerului de proiect şi/sau oricăror alte persoane desemnate de către beneficiar, precum şi 

personalului / agenţilor desemnaţi de către instituţiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel 

de verificări şi controale. 

10.9  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.  

(2) În cazul în care prestatorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să 

dea, sau dau 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 prestări servicii sau 

orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu 

contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a 

aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza contractului. 

(3) Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 

contract, 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 contract. 

(4) Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 

privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea 

prealabilă în scris a achizitorului. 

(5) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 

inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. 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, nicio 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 prestării 

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.  

(6) Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi 

astfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform art. 15 din prezentul Contract. Sunt considerate cheltuieli 

comerciale neuzuale: 

 (i) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil 

încheiat referitor la prezentul contract, 

 (ii) comisioanele care nu corespund unor serviciilor prestate şi legitime,  

 (iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau  

 (iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.  

(7) Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se 

execută contractul. 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. 

 

10.10 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.  

(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 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al 
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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 imediat a contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 

 

10.11 Drepturi de proprietate intelectuală 

(1) Orice rapoarte şi date precum schiţe, instrucţiuni, software şi înregistrări justificative ori materiale 

achiziţionate, compilate ori elaborate de către prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în 

executarea contractului de prestare servicii, vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După încetarea 

contractului de prestări servicii, prestatorul va remite toate aceste documente şi date achizitorului. Prestatorul 

va păstra copii ale acestor documente ori date, pe care nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu 

contractul de prestare servicii, fără acordul scris prealabil al achizitorului.  

(2) Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va 

face referire la aceste servicii în cursul prestării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie 

furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

(3) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială, dobândite în executarea contractului de prestare servicii vor fi proprietatea exclusivă a 

achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără 

limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de 

proprietate intelectuală ori industrială. 

10.12 Prestatorul are obligaţia de a desemna într-un termen de 5 zile de la semnarea contractului persoana 

responsabilă cu derularea contractului 

 

11. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI ȘI BENEFICIARULUI 

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

solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

11.2 Achizitorul  are dreptul de a verifica prestarea serviciilor cu cerințele caietului de sarcini și se obligă să 

recepţioneze, prin  beneficiar, potrivit art. 13, serviciile prestate. 

11.3 Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate în condiţiile prevăzute la art.12 din 

prezentul contract. Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de procesul verbal de acceptanță a serviciilor. 

11.4 Beneficiarul are obligaţia de a desemna o persoană responsabilă cu derularea contractului în termen de 5 

zile de la semnarea contractului. 

 

12.MODALITĂŢI DE PLATĂ 

12.1 Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii fiscale emisă de prestator și acceptată 

de achizitor, și în baza procesului verbal de acceptanță a serviciilor aprobate de beneficiar. 

12.2 Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul beneficiarului. 

12.3 Plata facturii fiscale se va face pe baza procesului verbal de acceptanță a serviciilor prestate. Plata se va 

face în contul indicat de către Prestator. 

 

13. RECEPŢIE  

13.1 Recepţia serviciilor prestate se va face la sediul beneficiarului menţionat în contract şi vor fi 

consemnate într-un proces verbal de acceptanță a serviciilor prestate.  

 

14. PLĂŢI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE  

14.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin contract/sau le 

execută necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalități de 

întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor care au fost 

prestate cu întârziere. 

14.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalități de întârziere, o suma echivalenta cu 0,01 

% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate. 

14.3 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 
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15.  ÎNCETAREA SI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI: 

15.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :  

a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6.1 ; 

b) prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și 

legislației aplicabile; 

c) prin acordul părților  consemnat în scris; 

d) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una  din părți  nu își execută  sau execută necorespunzător  

obligațiile contractuale.  

15.2 În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către 

Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 

cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  

15.3  În situația in care  executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului 

contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor 

legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga 

valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract . 

15.4 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările 

scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum 

şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă 

parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.  

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

contractante. 

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

15.7  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 15 zile 

de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia 

notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii. 

15.8 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului  sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile 

dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:  

  a) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

 

16.AMENDAMENTE 

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

contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

 

17. FORŢA MAJORĂ 

17.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4 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. 

17.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, 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. 

17.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare 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 prestare servicii de către părţi. 

17.7 Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în măsura în care, 

întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de prestări servicii este 

rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora majorări de întârziere 

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. 

17.8 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere  contractuală 
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18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

18.1 Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 

contractului. 

18.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti  competente. 

 

19.SUBCONTRACTAREA 

19.1 Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 

contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale 

aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat 

opţiunea în acest sens. 

19.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau 

atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 

acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

19.3 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (2) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 

constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

19.4 Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte 

modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.  

 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
20.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

21. COMUNICĂRI 

21.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

şi în scris. 

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

21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon,  fax sau  e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

23. DISPOZIŢII FINALE 

23.1 Contractul împreună cu anexele sale cuprinde.......  pagini . 

23.2 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, două pentru achizitor şi unul pentru prestator.     

 

 

 

                     Achizitor,   Prestator, 

Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu”,  

Director,  Administrator, 

  
 

Director economic,  

  
 

Oficiul juridic, 

Cons. Jur.  
 

Responsabil  Publicitate, 

 



7 

 

Anexa 1 

Cerințe de informare si publicitate (IP) 

 

Activitatea de informare şi publicitate propune diferite tipuri de subactivitati in vederea 

prezentarii unei imagini coerente a proiectului si informarii pacientilor, clinicienilor si cercetatorilor 

din domeniu cu privire la noile rezultate din aria bolilor valvulare. 

 

Sub-activitatea IP 1.1: Doua comunicate de presa in media locala si nationala asupra principalelor 

stadii ale implementarii proiectului (lansarea proiectului, incheierea proiectului) 

 

Comunicarile planificate vor informa populatia despre fondurile UE, cum vor fi acestea cheltuite, si 

vor creste constientizarea populatiei. Mai mult, se vor face cunoscute publicului rezultate noi in 

ceea ce priveste terapia bolii valvei aortice la pacientii diabetici.  

 

Sub-activitatea IP 1.2: Crearea si editarea paginii web a proiectului THERAVALDIS 

Pagina web a proiectului  va prezenta si actualiza in mod continuu rezultatele stiintifice si 

echipamentele care vor fi achizitionate. Asadar, rezultatele proiectului vor fi disponibile pentru 

clinicienii si cercetatorii din domeniu, prin pagina web a proiectului.  

 

Sub-activitatea IP 1.3: Diseminarea informatiei si a noilor cunostinte dobandite prin proiectul 

THERAVALDIS prin publicatii in jurnale cu factor de impact ridicat si prin prezentari la 

conferinte, seminarii si cercuri de lucru 

 

Noile rezultate/date obținute de la THERAVALDIS vor fi expuse sub forma de postere si 

diseminate la nivel național și internațional la reuniuni stiintifice, prin participarea a membrilor 

echipei de implementare la aceste întâlniri; de asemenea vor fi publicate lucrări științifice în reviste 

internaționale cu factor de impact ridicat.  

 

Sub-activitatea IP 1.4: Cresterea constientizarii publice prin diseminarea informatiei cu privire la 

importanta cercetarii in domeniul nostru in beneficiul sanatatii umane, 2 ateliere de lucru 

 

Se vor organiza 2 ateliere de lucru in care ne vom adresa tinerilor din școli și universități, pentru a 

convinge cei mai buni elevi să aleagă o carieră științifică. În plus, grupurile de pacienți și publicul 

vor fi informaţi cu privire la cele mai recente evoluții științifice în domeniu, starea actuală a 

terapiei, precum și perspectivele pentru viitor, folosind mai multe mijloace: panouri de afișare 

temporară, placi permanente, autocolante, scrisori electronice, distribuirea de pliante în diferite 

unități medicale. 

 

Măsurile de informare şi publicitate 

Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt 

definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor 

dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului 

(UE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului 

(UE) Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor 

în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate 

în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare. 

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor alocate 

pentru informare şi publicitate şi aplicarea unor sancţiuni conform prevederilor legislației europene. 

(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, următoarele date 

să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul 

Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de 

implementare al acestuia. 

(4) Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect 

(dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor 

vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia. 

(5) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în 

cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate: sigla Uniunii Europene, 

sigla Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de 

menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de 

Coeziune/Fondul Social European/Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime/Garanția 

pentru Tineret prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”. Prin materiale de 

comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, 

newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale 

promoţionale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia. 

(6) Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 

Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.  

(7) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe ultima 

copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării, elementele 

de vizibilitatea menţionate la alin. (5), precum şi textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în 

mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 

(8) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Competitivitate vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla 

Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul “Conținutul 

acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României” și un link către site-ul web al Programului Operațional Competitivitate, 

www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe 

cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând 

un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro). 

(9) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Competitivitate vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla 

Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și menţiunea „Proiect 

co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020”. 

(10) Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt: 

a) 2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane; 

b) 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior. 

(11) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru 

public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină următoarele 

elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla 

Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele 

proiectului, menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European prin PO..... 2014-2020” şi o 

afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să sublinieze contribuţia intervenţiei realizate 

din instrumente structurale, după caz. Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în 
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care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii 

Europene, celelalte elemente fiind opţionale. 

(12) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra 

Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate. 

(13) La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat din Instrumente structurale, vor 

fi publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă, pe pagina web sau alte 

mijloace). Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau 

anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă 

pentru anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de 

finalizare al proiectului. Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării 

primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, 

rezultatele prevăzute/ obţinute. 

(14) Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă): 

 Sigla Uniunii Europene (în stânga sus); 

 Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus; 

 Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.  

 Menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”.  

Nota: În cazul în care există: sigla Programului Operaţional va fi poziționată în partea de sus a 

documentului, între sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale; sigla proiectului 

va fi aşezată la mijloc, în partea de jos a documentului. 

 

 

   

 


