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CONTRACT DE SERVICII 

nr. _________ / __________2021 
 

1. Părţile contractante 
În temeiul prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, s-a încheiat prezentul contract de 
servicii,  

 
ȋntre 
 
Societatea SECOM SA, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, Nr. 53, Cod poştal 
220146, judeţ Mehedinţi, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J25/172/1991, Cod Fiscal nr. 
RO1605884, tel/fax 0352-401330, e-mail office@secom-mehedinti.ro, cont bancar RO69 RNCB 0179 
0345 7310 0001, deschis la BCR Sucursala Tr. Severin, reprezentată prin Domnul Oliver Gândacu, 
Director General, denumită în continuare „Achizitor” 
 
şi  
 
……………………………..., cu sediul în ……………, str. ………… nr. …….,  judet …………………….,  
tel./fax ……………………………., numar de inmatriculare ………………………, cod fiscal 
……………………., cont ………………………………………….. deschis la …………………….., 
reprezentata prin ……………………, avand functia de …………………., denumită în continuare 
„Prestator” 
 
2. Definiţii  
2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract 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. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 

f. 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 forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g.    zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
h. act adiţional - document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii;  
i. 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 subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 
prestatorului;   

j. 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;  

k. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor din contract. 

3. Interpretare 
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3.1.-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul 
feminin 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 
în mod diferit. 
3.3.-Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
4. Obiectul contractului   
4.1.-Prestatorul se obligă să presteze urmatoarele Servicii de intretinere si mentenanta pentru 
echipamentele electrice si de automatizare, aferente instalatiilor din componenta sistemelor de 
alimentare cu apa, de colectare si epurare a apelor uzate, din cadrul Societatii SECOM S.A. 
(conform Anexe). 
5. Preţul contractului 
5.1.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de …………………… lei fara TVA, din care: 
a)abonament lunar service: 12 luni x ……………. lei/luna = ……………. lei fara TVA  
b)piese de schimb conform oferta nr. ……………. (Anexa 3 la contract): 17.000,00 lei fara TVA 
5.2.Plata se va face lunar in transe egale cu OP in baza facturilor emise si transmise achizitorului, in 
termenul convenit la punctul 10.1. La semnarea contractului si ori de cate ori se produc modificari ale 
contului in care se vor efectua platile, se va prezenta de catre Companie, Formularul de Identificare 
Financiara eliberat de Banca. 
6. Durata contractului 
6.1.-Durata prezentului contract este de 12 luni de la data de 09.04.2021. 
6.2.-Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării perioadei pentru care a fost 
încheiat. 
 7. Executarea contractului  
7.1.-Termenul de prestare a serviciilor este de 12 luni de la primirea ordinului de incepere din partea 
achizitorului. 
8. Documentele contractului 
8.1.-Documentele contractului sunt: 
-Anexa 1 – anuntul de publicitate SEAP nr. ............................; 
-Anexa 2 – documentatia de atribuire; 
-Anexa 3 - oferta ......................, nr. ..............................; 
-Anexa 4 - documentul de atribuire SEAP – DA.........................; 
9. Obligaţiile prestatorului 
9.1.-Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate în 
anexele la contract.  
9.2.-(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
9.3.-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în conformitate cu termenul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
9.4.-Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, 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. 
9.5.-Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor cu care intră în contact  în  
prestarea serviciilor, să garanteze că acestea nu vor fi divulgate către terţe persoane, fără acceptul 
scris al achizitorului. 
9.6.-Prestatorul se va abţine de la 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 se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de mediu, sociale si de 
muncă. 
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10. Obligaţiile achizitorului 
10.1.-Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator la 60 de zile de la data înregistrării la 
achizitor a facturii aferente serviciilor prestate, acceptată la plată de către achizitor. 
10.2.-Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în oferta şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1.-În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,02% din pretul contractului, pentru fiecare zi de întarziere, pana la îndeplinirea 
efectiva a obligatiilor.   
11.2.-În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut  la punctul 10.1, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% din 
preţul facturilor neachitate pentru fiecare zi de întarziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligatiilor. 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului  
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului, în cuantum de …………….. lei reprezentand un procent 
de 2,5% din valoarea contractuala, pentru intreaga perioada contractuala (12 luni) şi oricum înainte 
de începerea execuţiei contractului. 
12.2. - Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 46 alin. 1) sau 2) 
din HG 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de 
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări în condiţiile legii, care va deveni 
anexă la contract, respectiv constituirea acesteia prin depunerea la casierie a respectivei sume. 
12.3. - Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
12.4. - Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de buna executie se va 
executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate.  
12.5 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a 
facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.6. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu 
îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie achizitorul va notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de 
calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are 
obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
12.7. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
13. Amendamente  
13.1.-Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
prezentului contract. 
14. Cesiunea  
14.1.-Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract. 
14.2.-Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile rămânând în 
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
15. Rezilierea contractului 
15.1.-Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre una dintre parti, da dreptul 
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune interese. 
15.2.-Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta 
renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata  corespunzatoare pentru partea de 
contract prestata, pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
15.3.-Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata de achizitor faptul ca anumite elemente 
ale serviciilor prestate nu corespund cerintelor prevazute, se va solicita rezilierea contractului si 
angajarea raspunderii contractuale.   
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15.4.-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 într-una din următoarele situaţii: 
a) prestatorul 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 privind achizitiile 
sectoriale; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului 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. 
16. Forţa majoră 
16.1.-Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2.-Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3.-Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4.-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
16.5.-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 
16.6.-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. 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1.-Achizitorul şi  prestatorul vor depune 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 legătură cu 
îndeplinirea prezentului contract. 
17.2.-Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  
18. Limba care guvernează contractul 
18.1.-Limba care guvernează contractul este limba română. 
19. Comunicări 
19.1.-(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
19.2.-Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 
20. Principiile si legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal 
20.1.Datele cu caracter personal vor fi: 
a).prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata, conform Regulamentului 
Uniunii Europene nr. 679/27.04.2016 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 (Regulamentul general privind protectia datelor); 
b).colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri; 
c).adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt 
prelucrate; 
d).exacte si, in cazul in care este necesar, actualizate; in masura in care datele cu caracter personal 
sunt inexacte avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, se vor lua toate masurile 
necesare pentru stergerea sau rectificarea fara intarziere a acestora; 
e).pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste 
perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; 
f).prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv 
protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare. 
20.2.Datele cu caracter personal se vor prelucra in conditii de legalitate, respectiv  numai  
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daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii: 
a).persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 
pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 
b).prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau 
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract; 
c).prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului; 
d).prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 
persoane fizice; 
e).prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau 
care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul; 
f).prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, 
cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale 
persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand 
persoana vizata este un copil. 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract, s-a încheiat într-un număr de 2 (doua) exemplare, toate cu aceeaşi forţă juridică, 
din care un exemplar pentru achizitor si un exemplar pentru prestator. 
 
Achizitor:                                                                        Prestator: 
Societatea SECOM S.A.     …………………………….. 
 
Director General      Director  ………..                                                                                             
Oliver GÂNDACU                                                          …………………….. 
   
    
Director Economic       
Petre MĂRCULESCU     
 
 
Director Comercial 
Adelin DUMITRAȘCU 
 
 
Director Tehnic 
Adrian TURBAT 
 
 
Sef Serviciu Juridic si Recuperare Creante 
Georgeta Nicoleta CIOVICĂ 
 
 
Sef Serviciu Achizitii Publice 
Georgeta CHIVU 
 
 
Responsabil contract, 
Sef D.P.I.T. 
Cătălin ZOROCLIU 
 
 
Viza C.F.P. 
















