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Acord – cadru de servicii 

nr. …… data ……………... 

   

 

Preambul 

Încheiat în baza Raportului procedurii nr. .............../.................. al Comisiei de evaluare, numita prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. ............./......................... 

 

1. Părţile acordului-cadru 

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiilor publice, a intervenit prezentul acord-cadru, 

 

 între: 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresă sediu: str. A.I. Cuza, nr. 7 Craiova, cod poştal 200585, jud. Dolj, 

tel./fax 0251-415177/411561, cod fiscal 4417214, cod IBAN RO09TREZ24A510103200130X deschis 

la Trezoreria Operativa Municipiul Craiova, reprezentata prin ………. primar, în calitate de Promitent - 

achizitor, pe de o parte 

şi  
...........................denumirea operatorului economic, adresă ......................................, 

telefon/fax.................................., număr de înmatriculare ........................................, cod 

fiscal.................................., cont (trezorerie, bancă) ............................................., reprezentată prin 

....................................................................................... (denumirea conducătorului), 

funcţia..........................................., în calitate de Promitent – prestator clasat pe locul I, 

şi 

...........................denumirea operatorului economic, adresă ......................................, 

telefon/fax.................................., număr de înmatriculare ........................................, cod 

fiscal.................................., cont (trezorerie, bancă) ............................................., reprezentată prin 

....................................................................................... (denumirea conducătorului), 

funcţia..........................................., în calitate de Promitent - prestator clasat pe locul al 2 - lea, pe de 

altă parte. 

 

2. Scopul acordului cadru  

2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna 

contractele subsecvente de achiziție publică de servicii, ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata 

derulării prezentului acord. 

2.2 – (1) Contractele ce urmează a fi atribuite pe durata acordului-cadru au ca obiect prestarea „Servicii 

de pază pentu obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” situat în 

Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38” conform cerinţelor caietului de sarcini nr.51245/26.03.2018, în 

condiţiile convenite în prezentul acord. 

(2) Nu se vor atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferită unele faţă de altele.  

2.3 - Prezentul acord-cadru nu impune Promitentului-achizitor nicio obligatie de a achizitiona serviciile 

prezentate in Caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018 si nu confera Promitentului-prestator niciun drept 

cert de prestare a serviciilor prezentate in Caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018, anexă la prezentul 

acord-cadru. 

2.4 - Promitenul achizitor are dreptul să încheie cu alt operator economic un contract de achiziţie publică 

având ca obiect achiziţionarea aceloraşi servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru în cazul în care 

operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a 

răspunde solicitărilor autorităţii contractante.  
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3. Durata acordului- cadru 

3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 24 de luni de la data semnarii acestuia de catre părţi, adică 

de la ........................ până la................. 

3.2 - Acordul cadru se va incheia cu maxim 2 operatori economici fără reluarea competitiei.  

Metodologia de atribuire a contractelor subsecvente intre operatorii economici cu care se incheie acordul 

cadru: in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor depuse pentru atribuirea acordului-

cadru. 

Nota: In situatia in care exista o singura oferta admisibila, aceasta va fi declarata castigatoare iar 

autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita ca fiind 

castigatoare. 

 

4. Preţul unitar al serviciilor  

4 .1 –  Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/promitenţii prestator/prestatori în 

centralizatorul de preturi si formularul de oferta din cadrul propunerii financiare, anexe la prezentul 

acord-cadru 

 

5. Ajustarea pretului  

5.1 – Ajustarea preturilor unitare se va realiza numai in situatia in care pe durata acordului cadru  si a 

contractelor subsecvente au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al 

caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-au fundamentat prețul unitar 

(cf. art.28 alin.5 din HG 395/2016). In situatiile de acest tip ajustarea se realizeaza imediat dupa intrarea 

in vigoare a modificarilor legislative/actelor administrative, prin act aditional la acordul cadru/contractul 

subsecvent în derulare. 

5.2 – În orice situaţie, preţul poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe 

baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

 

6. Cantitatea previzionata 

6.1 -  Cantitatea previzionată de servicii ce urmeaza a fi prestată în baza contractelor subsecvente este 

prevăzută în caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018, anexă la prezentul acord-cadru.  

6.2 – Cantităţile specificate în anexă reprezinta estimari ale cantitatilor care ar putea fi solicitate pe 

durata acordului cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari față de cele estimate, în functie de 

necesitățile autoritații contractante şi de fondurile disponibilizate cu acesta destinaţie. 

 

7. Obligaţiile promitentului - prestator  

7.1- (1) Promitentul-prestator se obligă ca în baza prezentului acord-cadru să răspunda (într-o perioada 

cât mai scurta de timp, dar care nu va depasi 2 zile lucratoare) tuturor invitatiilor de încheiere a 

contractelor subsecvente lansate de catre  promitentul achizitor în vederea achizitionarii de servicii cu 

respectarea cerintelor din caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018, oferta adjudecata si in limita bugetului 

alocat, ori de cate ori este necesar. 

8.1 – (1) Promitentul- prestator se obligă ca în baza prezentului acord-cadru să răspundă (într-o perioadă 

cât mai scurtă de timp, dar care nu va depăşi 2 zile lucratoare) tuturor invitaţiilor de incheiere a 

contractelor subsecvente lansate de către promitentul achizitor în vederea achiziţionării de servicii, cu 

respectarea cerinţelor din caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018, oferta adjudecată şi în limita bugetului 

alocat, ori de câte ori este necesar. 

(2) În situaţia în care Promitentul- prestator, din culpa, nu poate răspunde solicitării Promitentului-

achizitor de a încheia un contract subsecvent , iar acesta este nevoit să se adreseze Promitentului – clasat 

pe următorul loc sau să iniţieze o nouă procedura de atribuire , va fi obligat la plata de daune interese, 

egale cu 10% din valoarea contractului subsecvent ce nu poate fi executat, declarând că acceptă în mod 

expres şi neîndoielnic, că aceasta este penalitatea agreată de ambele părţi şi aplicabilă, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiilor sale în cazul menţionat. 
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(3) În situaţia în care Promitentul- prestator nu poate răspunde solicitării Promitentului-achizitor de 

încheiere a unui contract subsecvent, va transmite o notificare scrisă în termenul prevăzut la art. 7.1 (1), 

iar, ulterior primirii acestei notificari, Promitentul – achizitor va adresa solicitarea celuilalt Promitent- 

prestator conform clasamentului. 

7.2 –Promitentul-prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-

achizitor, să presteze   „Servicii de pază pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova – 

Stadion de Fotbal” situat în Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38” în condiţiile convenite în 

prezentul acord-cadru, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si cu cerintele din caietul 

de sarcini nr. 51245/26.03.2018  si cu oferta depusă.  

7.3 - Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevazută în 

caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018 si propunerea tehnica, anexe la prezentul acord-cadru. 

7.4 – Promitentul-prestator se obligă sa presteze serviciile astfel cum au fost prevazute in prezentul 

acord-cadru si anexele acestuia, ori de cate ori autoritatea contractanta solicita acest lucru. 

7.5 –  Promitentul- prestator se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul 

acord-cadru. 

7.6 - Promitentul- prestator este responsabil pentru prestarea servicilor. Totodata, este raspunzator atat de 

siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata 

durata acordului - cadru. Prestatorul va raspunde pentru pagubele produse din vina sa exclusiva. 

7.7 - Promitentul-prestator raspunde de respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social 

si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care 

trebuie respectate pe parcursul executarii acordului-cadru/contractului/contractelor subsecvent(e)  

7.8 - Promitentul- prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor 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 legatură cu produsele achiziţionate, şi 

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. 

7.9 - Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor în 

legătură cu serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul/promitenţii prestator/prestatori se 

obligă să notifice achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial. 

7.10 – Promitentul/promitenţii prestator/prestatori  nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte 

înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii  acordului-

cadru/contractului subsecvent/contractelor subsecvente, persoane fizice sau juridice care au 

fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea contractantă a 

încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul 

unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru/ contractului/contractelor 

subsecvent(e), sub sancţiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a acordului-cadru/contractului 

respectiv. 

 

8. Obligaţiile promitentului – achizitor 

8.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului- 

prestator, să achiziţioneze „Servicii de pază pentu obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova 

– Stadion de Fotbal” situat în Craiova, bulevardul Ştirbei Vodă nr.38 conform cerinţelor caietului 

de sarcini nr. 76254/09.06.2017,  în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 

8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul convenit, 

respectiv 30 de zile de la receptia serviciilor si inregistrarea facturii in original la Registratura 

achizitorului. 

8.3 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură 

de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, 

cu excepţia cazului în care promitentul/promitentii prestator/prestatori declară că nu mai au capacitatea 



MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Investiții, Achiziții si Licitații - Serviciul  Licitații 

Acord – cadru de servicii: : „Servicii de pază pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” situat în Craiova, 

bulevardul Ştirbei Vodă nr.38”,  încheiat cu  ………………………  

 

 4 

de a răspunde solicitărilor sau acestia nu respecta obligatiile asumate prin acordul-

cadru/contractul/contractele  subsecvent(e), consideranadu-se ca acestia nu au capacitatea de a raspunde 

solicitarilor promitentului achizitor, iar in acest caz, P 

8.4 - Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire atunci când valoarea 

estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor 

subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în 

raport cu anumite praguri valorice. 

 

9.  Garantia de bunã executie a contractelor subsecvente – nu este cazul 

 

10. Comunicări 

10.1 – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii cât şi la momentul 

primirii. 

10.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmarii primirii în scris a primirii comunicării. 

 

11. Documentele acordului cadru: 

a) caietul de sarcini nr. 51245/26.03.2018,  inclusiv clarificarile  şi/sau remedierile aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnica şi financiara, inclusiv clarificările  din perioada de evaluare, ale 

promitentului-prestator/promitentilor-prestatori; 

c) angajamentul/angajamentele ferme de susţinere din partea unui/unor terţ/terti , daca este cazul; 

d) contractele  cu subcontractantii, dacă este cazul; 

e) acord de asociere, daca este cazul; 

f) alte documente , daca este cazul. 

 

12. Subcontractanţi  

12.1 - (1) Promitentul-prestator are obligaţia de a prezenta la încheierea acordului-cadru/contractelor 

subsecvente sau atunci când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi 

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

revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contract. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi 

se vor constitui în anexe la prezentul acord-cadru. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea 

subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care 

urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective. 

(3) Promitentul-prestator are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării 

contractului subsecvent, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi 

implicaţi în executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

(4) Promitentul-prestator are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale 

informatiilor prevazute la alin. (3) pe durata acordului-cadru/contractului subsecvent.  

12.2 - (1) Promitentul-prestator este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul subsecvent. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Promitentul-prestator de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de 

către una din părţi, Promitentul-prestator are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente 

activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 

12.3. 
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12.3 - (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării acordului-cadru/ 

contractului subsecvent de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

(2) În situaţia prevăzută la alin.(1), Promitentul-prestator va transmite autorităţii contractante 

informaţiile prevăzute la art. 12.1, alin (3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi 

subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea acordului-cadru/contractului subsecvent.   

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

acordului-cadru/contractului subsecvent, Promitentul-prestator are obligatia de a transmite certificatele şi 

alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie 

îndeplinit. De asemenea, Promitentul-prestator are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe 

propria răspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia îşi asumă respectarea prevederilor 

caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către Promitentul-prestator la oferta, aferentă 

activităţii supuse subcontractării. 

(4) Promitentul-prestator are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în 

concordanţă cu oferta depusă. 

(5)Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de 

subcontractare anterior. 

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere 

prevăzută la alin (3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de 

către noii subcontractanţi.  

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare 

initiale. 

12.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii acordului-cadru/contractului 

subsecvent de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în acordului-cadru/ contractul de 

achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. 

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci 

când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 

contractantă, prestator şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în 

mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

12.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a 

acordului-cadru/contractului subsecvent se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

 

13. Terţi susţinători 

13.1 - (1) În cazul în care Promitentul-prestator întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului 

subsecvent de achiziţie publică, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea 

criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul solicită Promitentului-prestator ca 

prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul 

respectivului angajament ferm. Promitentul-prestator asigura achizitorul ca poate aplica această 

obligaţie. 

           (2) În situatia prevazuta la alin (1) Promitentul-achizitor va urmări orice pretenţie la daune pe care 

Promitentul-prestator ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru 

nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o 

cesiune a drepturilor Promitentului-prestator către Promitentul-achizitor, cu titlu de garanţie. 

 

14. Rezilierea și încetarea acordului-cadu 
14.1 – Promitentul-achizitor își rezervă dreptul de a renunța oricând la acordul-cadru, printr-o notificare 

scrisă adresată Promitentului-prestator fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

Promitentului-prestator. În acest caz, Promitentului-prestator are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract subsecvent îndeplinită până la data denunțării unilaterale. 
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14.2 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către una dintre părți dă dreptul 

părții lezate de a cere rezilierea acordului-cadru și de a pretinde plata de daune interese părțile convenind 

ca rezilierea să producă efecte de la data primirii notificării. Rezilierea nu va avea efect asupra 

obligațiilor deja scadente între părți.   

14.3 – În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzuta în partea introductiva a prezentului 

acord-cadru, prin orice mijloc de comunicare care asigură transmiterea documentelor și posibilitatea 

confirmării primirii de către destinatar. 

14.4 -  (1) Promitentul-achizitor va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral acordul-cadru şi dacă Promitentul-

prestator : 

a) nu respecta prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie, 

b) subcontractează sau cesionează obligaţiile contractuale, fără acordul Promitentului-achizitor, 

peste limitele stabilite prin prezentul acord-cadru;  

c) nu indeplineste total sau partial obligaţiile prevazute in acordul-cadru cu plata unei despăgubiri 

în sarcina Promitentului-prestator; 

       - (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, acordul-cadru se consideră desfiinţat de plin drept fără 

punerea în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă. 

14.5  - Acordul-cadru încetează în următoarele situaţii: 

a) de drept: 

 a.1) prin încetarea activităţii Promitentului-prestator (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare 

voluntară, etc); 

a.2)  prin ajungerea la termen; 

  a.3) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru; 

   a.4) dacă forţa majoră acţionează pe o durată egală sau mai mare de 15 zile, cu acordul scris al 

părţilor;   

b) prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale. 

            c) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a 

acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii: 

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind 

achizitiile publice nr. 98/2016; 

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, 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. 

           d) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante în situaţia în care intervin 

modificări ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la 

art. 221 din Legea nr. 98/2016, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispoziţiile legii. 

Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei 

formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Promitentul-executant executantul 

subcontracteaza/cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului acord-cadru 

contract, in lipsa unui acord prealabil al Promitentului-achizitor. 

e) in situatia atingerii unui anumit prag pentru care prevederile legale in materie  impun obligatii 

de aplicare  a unor proceduri diferite, in raport cu anumite praguri valorice precizate in legislatia in 

materie, fara a i se putea solicita plata de daune interese, promitentul achizitor va putea decide incetarea 

de drept si cu efect imediat a acordului-cadru/contractului/contractelor subsecvent/e 

14.6 - Promitentul-achizitor isi rezerva dreptul de a rezilia acordul-cadru cu efecte depline, fara 

necesitatea vreunei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata , printr-o 

notificare scrisa   adresata Promitentului-prestator, in oricare din situatiile de mai jos: 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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a) Promitentul-prestator a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, cu exceptia cazurilor exceptionale din motive imperative 

de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului; 

a1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

a2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat;  

a3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

a4) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

a5) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 

Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

a6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

a7) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

b) Promitentul-prestator a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 

autoritati administrative pentru ca a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie 

integritatea. 

c) Promitentul-prestator a intrat în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii, cu exceptia cazului prevazut la art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

d) aparitia oricarei alte incapacitati a Promitentului-prestator care impiedica executarea prezentului 

acord-cadru si implicit a contractului/contractelor subsecvent(e). 

14.7 – (1) Incetarea acordului-cadru in situatiile prevazute la art. 14.6 lit. a)-d) va opera de drept si 

asupra contractului/contractelor subsecvente aflate in derulare. 

(2) Incetarea acordului-cadru in situatiile prevazute la art. 14.5 lit. a2) nu va opera de drept si asupra 

contractului/contractelor subsecvente aflate  in derulare. 

(3) In situatia prevazuta la art. 14.5 lit. a3) partile vor decide, dupa caz, asupra incetarii in acelasi timp a 

contractului/contractelor subsecvente aflate in derulare, semnand acte aditionale in acest sens la 

contractul/contractele subsecvente. 

(4) Incetarea acordului-cadru in situatiile prevazute la art. 14.5 lit. a5) va conduce in mod automat si la 

incetarea contractului/contractelor subsecvente aflate in derulare. 

(5) Incetarea acordului-cadru in situatiile prevazute la art. 14.1 lit. a2) va avea efect numai in ceea ce 

priveste  drepturile si obligatiile partilor  legate de atribuirea a noi contracte in baza acordului-cadru, nu 

si in ceea ce priveste aplicarea in continuarea a prevederilor acestuia in interpretarea si derularea 

contractelor subsecvente care raman in vigoare. 

 

15.  Modificarea acordului-cadru 

15.1 - (1) Modificarea prevederilor acordului-cadru, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 

conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
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         (2) Modificarea prevederilor acordului-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în 

cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează 

prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi.  

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului acord-cadru se poate face numai cu acordul ambelor 

părţi, în scris prin act adiţional. 

          (2) Partea care solicită modificarea acordului-cadru are obligatia de a notifica cealaltă parte, în 

scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia ce poate conduce la modificarea 

acordului-cadru. 

 

16. Solutionarea litigiilor 

16.1 - Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se 

vor soluţiona pe cale amiabilă, prin tratative directe. 

16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 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 din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform 

prevederilor Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

 

17. Forţa majoră 

17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

acord-cadru sau contract subsecvent, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

17.3 - Indeplinirea acordului-cadru sau a contractului subsecvent va fi suspendata in perioada de actiune 

a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 

mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

17.5- Partea care invoca forta majora are obligatia de a comunica de a notifica celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia in máximum 15 zile de la incetare. 

17.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord – cadru / 

contract(e)/ subsecvent(e), fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

  

18. Cesiunea 

18.1 - Transferul total sau parţial al obligaţiilor promitentului-prestator rezultate din prezentul acord-

cadru este strict interzis, cu excepția cesiunilor prevăzute în acordul-cadru și actele normative în vigoare. 

18.2 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul acord-cadru, în condiţiile Codului 

civil, prin acordul scris al ambelor părţi.  

18.3 – Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de 

creanţă în favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre 

acestia.  

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din 

contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

 

19. Dispoziţii finale 

19.1 - Prezentul acord cadru se completeaza cu prevederile Caietului de sarcini nr.51245/26.03.2018, 

propunerea tehnică și este supus legislatiei in vigoare in Romania. 

19.2 - Forta majora apară de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca in termen de 15 zile de la 

producerea evenimentului sa instiinteze, in scris, cealalta parte despre aceasta si despre consecintele care 

apar in executarea prezentului acord - cadru. 

19.3 - Prezentul acord cadru intra în vigoare de la data semnarii acestuia de catre parti. 
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19.4 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului acord - cadru se va face de către către 

Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Muncipiului Craiova. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul acord-cadru, în … exemplare, din care  

exemplare la Promitentul - achizitor si ... exemplar la Promitentul-prestator.  

 

 

 

PROMITENT - ACHIZITOR,                              PROMITENT -  PRESTATOR, 

 

 

 
                       Viza C.F.P., 

          Expert Sabina Smarandache 

 

 

                           Vizat, 

Directia Juridica Asistenta de Specialitate 

          si Contencios Administrativ, 
          cons.jr.Anamaria Isabela Cruceru 

 

 

                    


