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Acest contract nu este supus negocierii.  
 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. ... SEE din ............... 

 
PărŃile: 
FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS), cu sediul în Str. Eugen Carada, 
nr. 1, etajul 3, Bucureşti, Sector 3, având cod fiscal 11318329, având conturile 
RO36TREZ70354060125XXXXX şi RO44TREZ70354060225XXXXX, deschise la Trezoreria 
Sector 3, reprezentat prin Director executiv, doamna Liliana Vasilescu, în calitate de Beneficiar, 
 
şi 
 
…………………., având sediul în……………………., posesor al Certificatului de înregistrare la 
ONRC nr. …………………… eliberat la data de …………………., având cod unic de înregistrare 
fiscală nr. ................ şi cont IBAN ……………………….., deschis la ………………………, 
numit în cele ce urmează Prestator  
au hotărât încheierea prezentului Contract de prestări servicii, numit în cele ce urmează Contract. 
 

1. Obiectul  

Obiectivele contractului ce trebuie atinse de Prestator sunt şi se clasifică după cum urmează: 

A. Obiective generale 

1.1) Prestatorul va realiza pentru Beneficiar, dezvoltarea şi adaptarea funcŃionalităŃilor Sistemului 
Informatic de Management (MIS – Management Information System) pentru a răspunde 
cerinŃelor specifice implementării Programului RO10 în concordanŃă cu regulile generale de 
implementare a programelor SEE 2009-2014 şi în conformitate cu prevederile, cerinŃele, 
termenele, angajamentele şi standardele din cuprinsul Caietului de sarcini (Anexa 1), Ofertei 
tehnice (Anexa 2) şi Ofertei financiare (Anexa 3), anexe care se constituie în parte integrantă a 
prezentului Contract. 

1.2) Prestatorul întocmeşte specificaŃiile detaliate necesare dezvoltării/actualizării componetelor 
MIS, care se aprobă de către Beneficiar. 

1.3) Prestatorul dezvoltă şi testează componentele MIS pe o bază de date de test furnizată de către 
Beneficiar. 

1.4) Dezvoltarea noilor componente ale MIS se va face etapizat de către Prestator astfel încât să se 
asigure intrarea în funcŃiune a unor funcŃionalităŃi pe masură ce Programul RO10 înaintează şi 
funcŃiunile respective sunt necesare derulării acestuia.  

1.5) Noile componente MIS vor fi realizate de Prestator în tehnologie client-server, pe o bază de 
date MS SQL Server, Ńinându-se seama că interfaŃa actuală este programată în special în 
Visual Basic, cu unele module C+, rapoartele fiind realizate cu Crystal Reports. 

 
B. Obiective specifice 
1.6)  Dezvoltarea unei noi componente de gestiune proiecte SEE şi acŃiuni bilaterale care să 

respecte regulile de implementare a programelor SEE 2009-2014, prin:  
a) Adaptarea structurii bazei de date pentru cerinŃele specifice SEE 2009-2014; 
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b) Dezvoltarea formei principale de acces la proiecte/acŃiuni bilaterale şi funcŃii de 
administrarea a acestora; cuprinde un tabel (grid) cu proiecte/acŃiuni bilaterale, cu 
facilităŃi de filtrare şi ordonare şi meniu/butoane de acces la funcŃiile asociate unui 
proiect: Date proiect, Indicatori, Evaluare, SelecŃie, Acord de Grant, 
Supervizare/Monitorizare, PlăŃi; 

c) Dezvoltarea unor noi forme: 
• „Date Proiect”, 
• “Indicatori Proiect”, 
• “Evaluare”, 
• ,,Contract proiect”,  pornind de la cele existente pentru programul de finantare PIP, 

adaptate la cerintele specifice implementarii EEA-RO10; 
d) Dezvoltarea unor noi forme „SelecŃie”, „Supervizare/Monitorizare”, „Audit/Control 

de Teren” pentru proiecte; 
e) Dezvoltarea unei funcŃonalităŃi de preluare de la promotori a datelor din setul 

„Project Level Information”, stocarea lor în baza de date şi transferul către DORIS; 
structura datelor din setul „Project Level Information” în format XSD este 
prezentată în anexă; 

f) Dezvoltarea unor noi forme „Cerere de FinanŃare”, „SelecŃie”, „Contract FinanŃare” 
pentru acŃiuni bilaterale; 

g) Dezvoltarea unui mecanism de tip „RED FLAG” prin care se gestionează riscurile 
asociate unui proiect şi se atenŃionează printr-un simbol grafic special paginile 
principale ale dosarului proiectului; 

h) Elaborarea unor rapoarte asociate noii componente dezvoltate de furnizor. Pentru 
aceste formate noi se proiectează şi structura BD aferentă. 

1.7)  Dezvoltarea unei componente de administrare a solicitărilor de plată, prin: 
a) Analiza funcŃională a administrării solicitărilor de plată pentru proiecte şi acŃiuni 

bilaterale; 
b) Dezvoltarea unei componente dedicate verificării solicitărilor de plată, pe baza 

analizei efectuate; se vor gestiona şi fişierele cuprinzând documentele justificative scanate; 
c) Elaborarea unor rapoarte asociate acestei componente:  

• rapoarte individuale, de tip FIŞA asociate unui proiect/acŃiune 
bilaterală; 

• rapoarte centralizatoare care să furnizeze date în baza unor criterii de 
filtrare (categorii de plăŃi, stare solicitare, perioada etc). 

Pentru aceste formate noi se proiectează şi structura BD aferentă. Aceasta componentă va 
avea o subcomponentă web care va permite beneficiarilor de grant să încarce la distanŃă şi 
interactiv datele incluse în solicitarea de plata şi să transmită on-line scan după documentele 
justificative. 

1.8) Dezvoltarea unei componente de ordonanŃare şi administrare a plăŃilor, prin: 
a) Analiza funcŃională a operaŃiunilor de ordonantare şi de plată din cadrul  

Beneficiarului; 
b) Dezvoltarea unei componente dedicate ordonanŃării şi efectuării plăŃilor 

(generarea/încărcarea datelor privind ordonanŃarea şi efectuarea plăŃilor,  generarea 
automată de ordine de plată pentru trezorerie/bancă, generare de note contabile în 
format acceptat de Ciel şi transferul acestora în baza de date Ciel – SQL Server 
Expres 2012); 

c) Elaborarea unor rapoarte asociate acestei componente:  
• rapoarte individuale, de tip FIŞA asociate unui proiect/plăŃi; 
• rapoarte centralizatoare care să furnizeze date în baza unor criterii de filtrare 

(categorii de plăŃi, perioada etc). 
       Pentru aceste formate noi se proiectează şi structura BD aferentă. 
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1.9)  Dezvoltarea unei componente de elaborare automată a Rapoartelor Financiare şi de furnizare 
a datelor din Raportul anual; aceasta va include şi o secŃiune de planificare/estimare, prin: 

a) Planificarea/estimarea ce se va face pe toată durata proiectului şi anual, datele fiind 
introduse în BD MIS printr-o interfaŃă specifică; 

b) Elaborarea Rapoartelor Financiare se va face automat, cu furnizarea de către 
utilizator a unor date minime precum soldurile bancare; 

c) Datele pentru Raportul annual se vor furniza sub forma unui fişier Excel din care 
acestea să se poată transfera cu usurinŃă în DORIS. 

1.10) Adaptarea unor componente existente la cerinŃele/specificul SEE-RO10 şi pregatirea unui 
kit de instalare a produsului software realizat: 

a) Administrare sistem: definire funcŃii şi operaŃii şi alocare drepturi către utilizatori; 
b) Actualizare funcŃie de transfer note contabile şi înregistrări contabile din CIEL; 
c) Actualizare/adaptare componente Personal, Facilitare; 
d) Adaptare programe Rapoarte Navigare şi HărŃi; 
e) Pregătirea kit-ului de instalare a produsului software realizat. 

 
C. CERINłE SPECIALE 
1.11) Componentele nou realizate vor funcŃiona pe baza de date existentă a programului MIS 

FRDS (administrată în MS SQL Server 2012 Express Edition), baza de date care va fi 
actualizată şi îmbogăŃită cu structurile de date necesare noii componente. Se vor păstra 
structurile de date existente pentru entităŃile principale precum: PROIECT, LOCALITATI, 

EVALUARE, CRITERII EVALUARE, CRITERII ELIGIBILITATE, DECIZII, ACORD DE 

GRANT, INDICATORI, BENEFICIARI, ACHIZITII, CONTRACTE, PERSONAL, 

UTILIZATORI, FUNCTII, DREPTURI etc, pentru a se asigura continuitatea analizelor pe 
proiectele finantate de FRDS în cei 15 ani de activitate si evitarii suprapunerilor în finanŃare. 

1.12) Componentele redate la 1.6, 1.7, 1.8 şi 1.9 se vor implementa ca un DLL (Dynamic Link 
Library) care va fi integrat în MIS existent sau ca program independent (MIS SEE) care să 
implementeze functionalităŃile componentelor respective şi care să lucreze pe aceeaşi bază de 
date şi să permită comutarea de la un program la altul (MIS FRDS <-> MIS SEE). Este de 
preferat ca interfaŃa pentru noul produs sa fie dezvoltată în aceeaşi tehnologie ca şi MIS FRDS 
existent (VB6 / Visual Studio + Crystal Reports) pentru care FRDS detine licenŃă validă. În 
cazul utilizării unei alte tehnologii sau mediu de dezvoltare, furnizorul serviciilor de 
dezvoltare va furniza şi va instala pe calculatoarele beneficiarului mediul de dezvoltare 
respectiv, în conditii legale, fără costuri suplimentare, pentru a permite ca beneficiarul să poată 
face modificari în program cu forŃe proprii. 

  
2. Valabilitatea  contractului 
2.1) Durata maximă a contractului este de 5 luni de la semnare, timp în care Prestatorul va executa 

serviciile ce constituie obiectivul contractului după cum urmează: 
a) In termen de maxim 2 luni de la încheierea Contractului Prestatorul va realiza: 
• Adaptarea structurii bazei de date pentru cerintele specifice SEE RO10; 
• Forma principala de acces la proiecte/acŃiuni bilaterale şi funcŃii de administrarea a 

acestora, 
• Formele „Date Proiect”, “Indicatori Proiect”, “Evaluare”, “Contract proiect” şi rapoartele 

aferente, 
• Forma “Selectie” şi rapoartele aferente, 
• Componenta de ordonanŃare şi administrare a plăŃilor – toate subcomponentele; 
b) În termen de maxim 3 luni de la încheierea Contractului Prestatorul va realiza: 
• Formele “Supervizare/Monitorizare” si rapoartele eferente; 
• Formele “Cerere de FinanŃare”, “SelecŃie”, “Contract FinanŃare” pentru acŃiuni  bilaterale şi 

rapoartele aferente, 
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• Mecanismul RED FLAG; 
c) În termen de maxim 4 luni de la incheierea Contractului Prestatorul va realiza: 
• Formele  “Audit / Control de teren”, şi rapoartele aferente, 
• FuncŃionalitatea de administrare a datelor din setul “Poject Level Information”,  
• Componenta de administrare a solicitarilor de plata – toate subcomponentele; 
• Componenta de elaborare automată a Rapoartelor Financiare, care include şi o secŃiune de 

planificare/estimare – toate subcomponentele; 
• Adaptarea unor componente existente la cerinŃele/specificul SEE-RO10 – toate 

subcomponentele, mai puŃin pregătirea kit-ului de instalare; 
d) În termen de maxim 5 luni de la incheierea Contractului Prestatorul va realiza: 
• testare integrată, 
• pregatirea kit-ului de instalare, 
• documentaŃie de utilizare. 

2.2) Prelungirea perioadei de valabilitate se poate face numai cu acordul expres al Beneficiarului şi 
numai prin act adiŃional semnat de ambele părŃi. 

2.3) Depăşirea termenului de execuŃie al oricăror din serviciile prevăzut la art. 2.1. obligă 
Prestatorul la plata de penalităŃi de neexecutare de 0,1% din valoarea totală a Contractului 
pentru fiecare zi de întârziere. 

 
3. Plata serviciilor prestate 
3.1)  Pentru serviciile ce fac obiectul acestui Contract, corespunzător prestate, predate complet şi la 

termen, precum şi acceptate din punct de vedere tehnic şi calitativ de către Beneficiar prin 
Proces verbal de recepŃie şi Proces verbal de conformitate semnate de ambele părŃi, acesta din 
urmă va plăti Prestatorului o sumă defalcată după cum urmează: 
a) pentru serviciile de la pct. 2.1, lit. a) suma de ................lei TVA inclus, reprezentând 20% 

din preŃul ofertat de Prestator; 
b) pentru serviciile de la pct. 2.1, lit. b) suma de ................lei TVA inclus, reprezentând 20% 

din preŃul ofertat de Prestator; 
c) pentru serviciile de la pct. 2.1, lit. c) suma de ................lei TVA inclus, reprezentând 20% 

din preŃul ofertat de Prestator; 
d) pentru serviciile de la pct. 2.1, lit. d) suma de ................lei TVA inclus, reprezentând 40% 

din preŃul ofertat de Prestator.  
3.2)  Valoarea plăŃilor menŃionate la pct. 3.1. este fermă şi fixă şi a fost stabilită în baza tuturor 

costurilor şi profiturilor Prestatorului şi în aceasta sunt incluse, pe lângă toate costurile, 
cheltuielile, obligaŃiile de plată, taxe şi impozite care intră în sarcina Prestatorului potrivit 
legislaŃiei româneşti şi toate contribuŃiile de orice fel, datorate conform oricărei prevederi 
legale (prezente şi viitoare) de către Prestator. 

3.3)  La predarea livrabilelor ce fac obiectul acestui Contract, părŃile vor semna câte un Proces 
verbal de recepŃie, document care atestă doar primirea livrabilelor nu şi conformitatea acestora 
cu obiectivele acestui contract şi cerinŃele calitative. Timp de 10 zile calendaristice de la 
semnarea de către ambele părŃi a Procesului verbal de recepŃie Beneficiarul va verifica 
livrabilele predate de Prestator. Dacă în urma verificărilor se stabileşte de către Beneficiar că 
livrabilele respectă condiŃiile calitative şi obiectivele stabilite prin acest contract şi anexele 
sale se va trece la semnarea de către ambele părŃi a Procesului verbal de conformitate. 
Prestatorul va avea dreptul de a primi sumele prevăzute la pct. 3.1 numai dacă şi după 
semnarea de către ambele părŃi a Procesului verbal de recepŃie şi a Procesului verbal de 
conformitate.  

3.4) Refuzul semnării Procesului verbal de recepŃie sau a Procesului verbal de conformitate de 
către Beneficiar obligă Prestatorul la remedierea în termen de 10 zile calendaristice a tuturor 
deficienŃelor reclamate de către Beneficiar. După remedierea deficienŃelor reclamate se va face 
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o nouă recepŃie, prevederile pct. 3.3 fiind aplicabile. Remedierea deficienŃelor se face exclusiv 
pe cheltuiala Prestatorului fără niciun fel de costuri suplimentare pentru Beneficiar. 

3.5) Plata va fi efectuată în Lei, prin ordin de plată în contul menŃionat în preambul, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data la care Beneficairul a acceptat şi calitativ livrabilele ce fac 
obiectul acestui contract prin semnare Procesului verbal de conformitate.  

3.6) Pentru a putea aplica prevederile pct. 3.5 Prestatorul asigura recepŃionarea de către Beneficiar, 
cel mai târziu în data semnării de către acesta din urmă a Procesului verbal de recepŃie, a 
facturilor corect întocmite. 

3.7) Dacă toate condiŃiile de acceptare şi efectuare a plăŃii prevăzute de acest contract sunt 
satisfăcute iar Beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 3.5, Prestatorul 
are dreptul de a solicita penalităŃi de 0,01% pe zi aplicate asupra sumei restante în plată până 
în momentul achitării integrale a debitului. 

 

4. Administrarea contractului 

4.1) Beneficiarul desemnează pe domnul Alexandru Trică drept persoană responsabilă din partea sa 
cu urmărirea derulării Contractului. Domnul Alexandru Trică sau orice persoană ulterior 
delegată în acest sens este împuternicit să semneze Procesul verbal de recepŃie/conformitate 
precum şi orice alte documente specifice obligaŃiilor Beneficiarului precum şi să primească şi 
să aprobe facturile. 

 

5. ObligaŃii şi standarde 

A. ObligaŃiile Prestatorului 

5.1) Prestatorul are obligaŃia prestării serviciilor ce fac obiectul acestui contract în deplină 
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini (Anexa 1), Ofertei tehnice (Anexa 2) şi 
Ofertei financiare (Anexa 3), cu prevederile Contractului şi în conformitate cu instrucŃunile 
primite de la Beneficiar.  

5.2) Prestatorul consimte să aducă la cunoştinŃa Beneficiarului situaŃiile care modifică condiŃiile 
esenŃiale pe baza cărora a fost selectat, sau situaŃiile de conflict de interese şi/sau fraudă aşa 
cum acestea sunt definite în legislaŃia naŃională.  

5.3) În situaŃia în care pe parcursul derulării prezentului Contract, prin orice instrument juridic, 
Prestatorul se angajează să presteze faŃă de orice entitate servicii identice sau similare celor 
prestate în baza prezentului Contract sau orice fel de servicii sau prestaŃii care pot influenŃa în 
orice fel derularea Contractului, acesta se obligă să comunice în scris, existenŃa acestei situaŃii, 
în termen de 5 zile de la apariŃia ei.  

5.4) Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru acoperirea asigurărilor corespunzătoare 
îndeplinirii Contractului.  

5.5) Prestatorul înŃelege să execute aceste servicii la cel mai înalt grad de profesionalism, 
competenŃă, etică şi integritate. 

5.6) Prestatorul va răspunde potrivit normelor legale în vigoare pentru orice prejudiciu adus 
Beneficiarului şi terŃilor ca urmare a acŃiunilor sau inacŃiunilor sale. 

5.7) Prestatorul, atât pe parcursul derulării Contractului cât după finalizarea acestuia, nu va divulga 
datele şi informaŃiile primite în vederea executării serviciilor ce fac obiectul acestui Contract, 
nu va divulga nicio informaŃie confidenŃială în legătură cu aceste servicii, acest Contract sau 
operaŃiunile Beneficiarului, fără consimŃământul prealabil, în scris, al acestuia. 

5.8) Prestatorul nu va transmite, copia sau divulga sub nici o formă către o terŃă parte, documente, 
date sau orice alte informaŃii în legătură cu serviciul prestat pentru Beneficiar indiferent dacă 
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sunt date şi informaŃii primite de la Beneficiar/consultate cu permisiunea acestuai sau sunt un 
produs/rezultat al serviciilor prestate. 

5.9) Orice livrabile, raport şi/sau orice alte materiale, grafice, produse informatice sau de altă 
natură, energii realizate (pregătite) de Prestator pentru Beneficiar, generate de acest contract 
sau în legătură cu acesta aparŃin şi vor rămâne proprietatea Beneficiarului. La încetarea relaŃiei 
contractuale Prestatorul are obligaŃia predării tuturor acestor documente, date, informaŃii, 
energii către Beneficiar. 

5.10) Prestatorul garantează Beneficiarul pentru calitatea serviciilor prestate. Prestatorul oferă o 
garanŃie de 3 ani pentru lucrarile executate. În baza acestei garantii Prestatorul va rezolva cu 
titlu gratuit eventualele problemele de concepŃie/executare/fabricaŃie identificate de Beneficiar 
referitoare strict la obiectul serviciilor prestate. 

5.11) Prestatorul nu poate transmite, total sau parŃial, prin acte juridice de orice fel, Contractul 
sau  creanŃele născute din prezentul Contract. 

5.12) Încălcarea pct. 5.11 dă dreptul Beneficiarului să aplice pactul comisoriu conform art. 1553 
alin.(2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Contractul desfiinŃându-se de 
plin drept, fără punere în întârziere, fără acŃiune în justiŃie şi fără nicio altă formalitate 
prealabilă. 

5.13) În cazul în care Prestatorul nu respectă termenele de prestare înscrise în contract, acesta se 
află de drept în întârziere. 

5.14) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele 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.   

B. ObligaŃiile Beneficiarului 

5.15) Pentru asigurarea încadrării în termen, pe toată perioada derulîrii contractului, Beneficiarul 
este obligat să asigure personal cu competentele necesare efectuării activitatilor legate de 
analiza, testarea şi acceptarea produselor livrate de Prestator. 

5.16) Beneficiarul se obligă să recepŃioneze doar serviciile correct, la timp şi integral prestate. 

5.17) În condiŃiile stipulate de acest contract Beneficiarul va plăti serviciile prestate de Prestator 
şi acceptate ca find conforme. 

5.18) În limita celor menŃionate în acest contract Beneficiarul va asigura accesul imediat şi pe 
toată perioada de derulare a contractului la resursele informatice necesare îndeplinirii 
sarcinilor asumate de Prestator. 

5.19) Beneficiarul va furniza baza de date pe care specialiştii Prestatorului vor testa 
componentele MIS realizate prin contract. 

5.20) În vederea testării integrate a componentelor MIS dezvoltate, în limita dotărilor existente, 
Beneficiarul va pune la dispoziŃia Prestatorului facilităŃi de lucru la distanŃă. 

5.21) Beneficiarul va desemna personal propriu care să asiste la procesul de analiză şi proiectare 
a componentelor informatice MIS care se dezvoltă/actualizează de către Prestator prin acest 
contract. Acest lucru nu poate fi interpretat ca o diminuare a obligaŃiilor contractuale ale 
Prestatorului sau de o condiŃionare a prestaŃiilor acestuia, rolul personalului Bneneficiarului 
fiind unul de supervizare, control şi îndrumare în vederea atingerii obiectivelor acestui 
contract. 
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6. Terminarea contractului 

6.1) Prezentul contract încetează prin ajungerea sa la termen sau prin executarea, de către ambele 
părŃi, a tuturor obligaŃiilor ce le revin conform prezentului contract. 

6.2) În plus faŃă de motivele de încetare a contractului menŃionate în cuprinsul prezentului contract, 
Beneficiarul are dreptul de a considera contractul ca reziliat unilateral, printr-o notificare 
scrisă adresată Prestatorului, în cazul în care acesta: 

a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activităŃile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau 
este într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la 
paragraful (a); 
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la 
conduita profesională, evidente sau dovedite de Beneficiar prin orice mijloace permise de lege; 
d) a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru fraudă, 
corupŃie, implicare într-o organizaŃie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse 
prejudicii intereselor financiare; 
e) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică efectuarea 
corespunzătoare a prezentului contract. 
f)         a încălcat clauzele contractului de faŃă în ceea ce priveşte independenŃa, conflictul de 
interese, frauda, corupŃia, confidenŃialitatea sau nu a notificat existenŃa unor asemenea situaŃii; 
g) au fost înregistrate depăşiri ale termenelor de execuŃie asumate conform art. 2 de mai sus. 

6.3) În cazul în care prestarea serviciilor de către Prestator pune în pericol interesele publice, 
interesele şi activităŃile Beneficiarului, acesta poate dispune unilateral desfiinŃarea contractului 
şi obligarea Prestatorului la returnarea tuturor sumelor primite prin acest contract precum şi a 
accesoriilor şi daunelor interese care se impun. 

6.4) În caz de neîndeplinire culpabilă, parŃială sau totală, ori de îndeplinire necorespunzătoare a 
obligaŃiilor asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată va notifica în scris celeilalte 
părŃi intenŃia de reziliere, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, acordându-se 
un termen de 10 zile calendaristice pentru luarea de măsuri reparatorii în vederea continuării 
prezentului Contract. Pe durata acestui termen de preaviz, părŃile îşi păstrează drepturile şi 
obligaŃiile asumate prin Contract. Dacă partea în culpă nu remediază abaterea sesizată de către 
cealaltă parte, în termenul prevăzut mai sus, partea prejudiciată va considera prezentul 
Contract reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităŃi judiciare sau extrajudiciare şi 
va putea solicita plata de penalităŃi şi daune şi interese. 

6.5)  Prezentul contract poate fi oricând reziliat/desfiinŃat (prin desfiinŃare se înŃelege rezoluŃiune), 
unilateral şi fără motivare de către Beneficiar ca urmare a acŃiunilor sau inacŃiunilor 
Prestatorului care au condus sau ar putea conduce la prejudicierea imaginii Beneficiarului sau 
ar pune în pericol realizarea activităŃii sale. 

6.6) Rezilierea sau desfiinŃatea se aduc la cunoştinŃa Prestatorului prin intermediul unei simple 
notificări emisă cu 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru reziliere/desfiinŃare. 

6.7) În cazul rezilierii Beneficiarul va achita Prestatorului doar valoarea serviciilor prestate integral 
şi care au fost livrate şi acceptate de către Beneficiar prin Proces verbal conformitate.  

6.8) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, în cel mult 10 de zile 
calendaristice de la apariŃia unor circumstanŃe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât derularea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public şi al Programului RO 10 – ,,Copii şi 
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tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale 
şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar 2009 – 2014 al SpaŃiului 
Economic European’’. 

 

7. PenalităŃi 

7.1) Pentru neîndeplinirea de către Prestator a oricărei eventuale obligaŃii de plată la scadenŃă, 
Beneficiarul are dreptul de a percepe penalităŃi de întârziere la plată, distincte de penalităŃile 
de neexecutare menŃionate la pct. 2.3 de mai sus, aplicate asupra tuturor sumelor restante şi 
datorate. Nivelul penalităŃii de întârziere este de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere şi se 
calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Această penalizare se aplică, pe lângă 
alte situaŃii ce pot apărea, inclusiv asupra sumelor restante, datorate de Prestator Beneficiarului 
ca urmare a aplicării penalităŃilor de neexecutare prevăzute de pct. 2.3. 

7.2) În cazul în care Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile asumate prin contract sau 
le îndeplineşte în mod necorespunzător, Beneficiarul poate pretinde şi plata de daune-interese.  

7.3) Plata penalităŃilor de neexecutare prevăzute de pct. 2.3 sau a penalităŃilor de întârziere 
prevăzute la pct. 7.2 nu înlătură obligaŃia de plată a eventualelor daune interese solicitate de 
Beneficiar de la Prestator. 

 
8. Nereguli, acte de corupŃie, fraudă 
8.1) Clientul poate rezilia contractul printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului în cazul în care, 

în opinia Clientului, Prestatorul a fost implicat în nereguli, acte de corupŃie şi/sau fraude care 
au legătură cu derularea activităŃilor reglementate de prezentul Contract. 

8.2) Interpretarea situaŃiilor descrise la art. 8.1, definirea termenilor şi administrarea situaŃiilor de 
corupŃie sau fraudă se va face exclusiv conform standardelor şi înŃelegerii date de către Client 
acestor termeni şi situaŃii.  

 
9. Proprietate intelectuală 
9.1) Prestatorul garantează şi se obligă ca orice proiect, documentaŃie, software sau orice alt 

material sau informaŃie sau date furnizate sau folosite de acesta în legătura cu serviciile 
prestate prin acest Contract nu vor încălca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terŃe 
părŃi. 

9.2) Întreaga proprietate, drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, industrială şi 
de alta natură conŃinute sau legate de livrabilelel acestui Contract vor aparŃine Beneficiarului, 
acestea fiind transferate în baza prezentului Contract de către Prestator prin simplul act de 
predare a livrabilelor. Prestatorul nu va întreprinde nicio acŃiune care ar putea pune în pericol 
păstrarea sau exercitarea de către Beneficiar a acestor drepturi. 

9.3) La cererea Beneficiarului, Prestatorul va întreprinde toate acŃiunile şi va semna toate 
documentele necesare în mod rezonabil în opinia Beneficiarului, pentru a da posibilitatea 
acestuia să obŃină, să protejeze şi să execute drepturile sale cu privire la livrabile. 

9.4) Prevederile acestei clauze vor rămâne in vigoare nelimitat si după încetarea Contractului. 
 
10. ConfidenŃialitate 
10.1) Prestatorul are obligaŃia si responsabilitatea de a păstra confidenŃialitatea şi de a nu 
dezvălui, divulga, distribui sau transmite terŃilor în nicio circumstanŃă nicio informaŃie în legătura 
cu activitatea Beneficiarului sau orice alte aspecte având legătură cu acesta sau cu prestarea 
serviciilor, fie în mod deliberat fie din neglijenŃă profesională, inclusiv dar fără a se limita la 
informaŃii cu privire la produse, strategii, planuri, programe, proceduri şi procese, proiecte, 
specificaŃii, desene, scheme, exemple, modele, software, referinŃe, precedente, aspecte tehnice, 
personalul Beneficiarului, calificările personalului Beneficiarului, resurse umane sau relaŃii de 
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muncă în general, baze de date, metodologii, finanŃe, contabilitate, achiziŃii, credite, idei, concepte, 
informaŃii profesionale, tehnice, financiare sau informaŃii comerciale de orice tip, indiferent de 
natură şi formă (pe suport material, magnetic sau electronic), indiferent dacă au fost procesate, 
extrase, separate, obŃinute de către Prestator, dezvăluite acestuia sau indiferent dacă sunt informaŃii 
la care Prestatorul a avut acces direct sau indirect pe durata colaborării sale cu Beneficiarul şi 
indiferent de menŃiunea sau specificaŃia “confidenŃial” sau “proprietatea FRDS” (denumite în cele 
ce urmează „InformaŃii ConfidenŃiale”).  
10.2) De asemenea, Prestatorului îi este strict interzis să dezvăluie, să divulge, să distribuie sau să 
transmită terŃilor, direct sau indirect, fie în mod deliberat, fie din neglijenŃă, orice informaŃie şi/sau 
opinie/comentariu/afirmaŃie/evaluări despre conducerea Beneficiarului (parteneri, directori sau 
managerii Beneficiarului), personalul Beneficiarului, consultanŃii sau orice alŃi colaboratori, 
inclusiv nume, detalii de contact, abilităŃi, capabilităŃi şi funcŃii. 
10.3) Asemenea informaŃii vor putea fi dezvăluite, divulgate, distribuite, furnizate sau transmise 
terŃilor doar cu aprobarea prealabilă, în scris, din partea Beneficiarului. În situaŃia în care există un 
drept sau o obligaŃie legală sau profesională de a dezvălui asemenea informaŃii, Prestatorul îl va 
informa pe Beneficiar cu privire la aceasta. 
10.4) Prestatorul se angajează de asemenea, să nu folosească şi să nu dea impresia că foloseşte 
informaŃiile obŃinute pe parcursul prestării serviciilor în avantajul său personal sau al unei terŃe 
părŃi. 
10.5) Prestatorul va fi Ńinut de secretul profesional şi de obligaŃia de confidenŃialitate şi va avea 
aceasta obligaŃie şi cu privire la toate informaŃiile confidenŃiale şi documentele la care poate avea 
acces pe durata prestării serviciilor şi care se referă la Beneficiar sau la un alt colaborator al 
acestuia, inclusiv la informaŃii referitoare la entităŃile afiliate Beneficiarului. 
10.6) În cazul în care Prestatorul constată că informaŃiile confidenŃiale au fost, în mod 
neautorizat, distruse, pierdute, dezvăluite sau folosite, acesta va înştiinŃa imediat Beneficiarul. 
10.7) Prestatorul nu va face copii, note, fotografii sau rezumate ale nici unei informaŃii 
confidenŃiale, cu excepŃia situaŃiilor în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor. 
10.8) Toate informaŃiile confidenŃiale sunt şi vor rămâne proprietatea exclusivă a Beneficiarului. 
Prestatorul se obligă să returneze imediat, la prezentarea oricărei cereri din partea Beneficiarului 
pe parcursul executării Contractului, sau după caz cel mai târziu la data încetării acestuia, toate 
înscrisurile, documentele, precum şi orice alte suporturi pe care sunt stocate InformaŃii 
ConfidenŃiale, inclusiv orice copie, notă, fotografie şi rezumat etc. referitoare la InformaŃiile 
ConfidenŃiale, care se află în posesia sau sub controlul său, sau în posesia sau sub controlul unui 
terŃ care le-a obŃinut, în mod direct sau indirect, de la sau cu consimŃământul Prestatorului. 
10.9) Aceasta clauza de confidenŃialitate va rămâne în vigoare pe toata durata prezentului 
Contract, precum şi după încetarea acestuia, indiferent de cauza de încetare, pe durata 
nedeterminată. 
10.10) În cazul în care Prestatorul va încălca obligaŃia de confidenŃialitate asumată prin prezentul 
Contract, acesta va fi Ńinut răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat astfel  Beneficiarului. 
10.11) Prestatorul va considera toate documentele şi informaŃiile care îi sunt puse la dispoziŃie 
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenŃiale după caz, nu va publica sau divulga 
niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al Beneficiarului. Dacă există 
divergenŃe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului 
contract, decizia finală va aparŃine Beneficiarului. 
 
11. Comunicări 
11.1) Trimiterea unor notificări/comunicări, va fi considerată ca efectuată atunci când 
notificările/confirmările vor fi remise la adresa uneia dintre părŃi, la Registratură, Secretariat, sau 
în atenŃia persoanei de contact desemnate, sub semnătura confirmării de primire sau în ziua 
indicată pe confirmarea de primire lângă semnătura destinatarului (pentru trimiterile prin poştă) 
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sau după efectuarea transmisiei prin fax şi/sau mail, cu condiŃia confirmării primirii de către 
destinatar. 
11.2) PărŃile au obligaŃia de a se notifica reciproc în cazul schimbării adresei şi/sau numerelor de 
telefon, fax, e –mail sau a persoanelor de contact desemnate. 
11.3) Notificările vor putea fi făcute şi prin intermediul transmisiilor e-mail, fax, astfel: 
Pentru Beneficiar 
Număr tel./fax: 021  315 34 15 
Mail persoană responsabilă: atrica@frds.ro 
Mail general: office@frds.ro  
Adresă corespondenŃă: Eugeniu Carada, nr. 1, et. 3, sector 3, Bucureşti  
 
Pentru Prestator 
Număr tel./fax:  
Mail persoană responsabilă:  
Mail general:  
Adresă corespondenŃă: 
11.4) Doar comunicările transmise la detaliile de contact mai sus amintite sunt opozabile. 
 
12. Legea contractului/limba/litigii/intrarea în vigoare 
12.1 Acest contract este supus legilor româneşti iar limba contractului este limba română. 
12.1) PărŃile convin ca posibilele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Contract privind 
încheierea, executarea sau încetarea lui vor fi soluŃionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul se 
va soluŃiona de către instanŃele judecătoreşti competente material, în a căror rază teritorială se află 
sediul Beneficiarului. 
12.2) Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
Data de semnare şi intrare în vigoare a a contractului este data la care Beneficiarul a semnat 
contractul. 
 

Pentru CLIENT Pentru PRESTATOR 
Data: ..../..../2014 
 
Director execuitv, 

Data: ..../..../2014 
 
                          

 
Liliana Vasilescu 

 
 
 

 
 
Viză CFP/Şef Departament Financiar, 
Contabilitate, AchiziŃii, Administrativ 
 
Victor Drugă 
 
 

 

Consilier juridic   

Liviu Adrian Perişan  

 
ANEXE 
Caietul de sarcini (Anexa 1) 

Oferta tehnică (Anexa 2)  

Oferta financiară (Anexa 3) 


