
ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  DE SERVICII 

,,Servicii de organizare tabere si servicii de transport aferent 

Acord-cadru Servicii de organizare tabere - sursa de finan ţare POCU 2014-2020 

nr. 	 data 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ş i a Hotă rârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul acord-cadru. 

Articol 1. Părţ ile acordului-cadru 

UAT Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, localitatea: Tecuci, judetui Galati, cod postal: 805300, 

Romania, Tel. +40 0372364177, Fax: +40 0236816054, email: achizitii@municipiultecuci.ro,  CUI 4269312, cont 

R023 TREZ3075006XXX000107 deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentata prin domnul Catalin Constantin 

Hurdubae - Primar, în calitate de promitent- achizitor, pe de o parte 

ş i 

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

fiscal ..........., înregistrat la Registrul Comer ţului sub nr . .............. cont RO ....TREZ ..................deschis la Trezorerie 

, reprezentat ă  prin dl/dna ...............- ............, în calitate de promitent-prestator, pe de alt ă  parte, au 

convenit încheierea prezentului acord-cadru, în urm ătoarele condi ţ ii: 

Articol 2. Definiţii 
2.1 În prezentul acord-cadru urm ătorii termeni vor fi interpreta ţ i astfel: 

a. Acord-cadru - prezentul acord-cadru şi toate anexele sale, având drept scop în ţelegerea scris ă  între 

pă rţ ile-promitente a elementelor/condi ţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce 

urmează  a fi atribuite într-o perioad ă  dată ; 

b. Contractele subsecvente - contractele (cu toate anexele) care vor fi încheiate în baza prezentului acord-

cadru; 

c. Promitent-achizitor şi promitent-prestator - p ă rţile semnatare ale acordului-cadru, a şa cum sunt acestea 

definiteîn prezentul acord-cadru; 

d. Beneficiar— UAT Municipiul Tecuci, destinatar direct al serviciilor care fac obiectul acordului-cadru; 

e. Caietul de sarcini - Anexa a acordului-cadru, care include definirea obiectivelor serviciilor, specificând, 

acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmeaz ă  a fi utilizate de către prestator ş i rezultatele ce 

trebuie realizate de c ătre acesta; 

f. Conflictul de interese - orice eveniment influen ţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională  obiectivă  ş i imparţ ială , sau care îl împiedic ă  pe acesta, în orice moment, s ă  acorde prioritate 

intereselor achizitorului/beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în leg ătură  
cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. 

Aceste restric ţii sunt de asemenea aplicabile orică ror subcontractan ţ i, salariaţ i ş i experţ i acţionând sub 

autoritatea şi controlul prestatorului; 

g. Forţa majoră  - un eveniment mai presus de controlul p ă rţilor, care nu se datoreaz ă  greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prev ăzut la momentul încheierii contractului subsecvent şi care face imposibil ă  
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revolu ţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restric ţ ii apă rute ca urmare a 

unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv ă  ci enun ţ iativă . Nu este considerat forţă  majoră  
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un eveniment asemenea celor de mai sus care, f ă ră  a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obliga ţiilor uneia din pă rţ i; 

h. Preţul unitar al serviciilor - pre ţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului-cadru ş i 

contractelor subsecvente; 

i. Produse - bunuri cuprinse în anexele la prezentul acord-cadru şi/sau contracte ş i pe care prestatorul are 

obligaţia de a le furniza în leg ătură  cu serviciile prestate conform acordului-cadru şi/sau contractului 

subsecvent; 

j. Servicii - totalitatea activit ăţilor a că ror prestare face obiectul acordului-cadru ş i contractelor 

subsecvente; 

k. Zi - zi calendaristică ; an - 365 de zile. 

l. Lună  - lună  calendaristică ; 

Articol 3. lnterpretare 
3.1. În prezentul acord-cadru, cu excep ţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

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

3.2. Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezint ă  zile calendaristice dac ă  nu se specifică  în mod 

diferit. 

3.3. Clauzele ş i expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru. 

Articol 4. Scopul acordului-cadru 
4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezint ă  stabilirea elementelor/condi ţiilor esen ţiale, care vor guverna contractele 

subsecvente de prest ă ri servicii ce urmeaz ă  a fi atribuite pe durata derul ă rii prezentului acord-cadru. 

4.2 Contractele subsecvente ce urmeaz ă  a fi atribuite au ca obiect prestarea de servicii de organizare tabere si 

servicii de transport aferent, conform Anexei 1, pentru fiecare an in parte. 

Articol 5. Documentele acordului-cadru 

5.1 Documentele acordului-cadru 
Promitentul-prestator va îndeplini serviciile în condi ţiile stabilite în prezentul acord-cadru de prest ă ri servicii, care 

include, în ordinea enumer ă rii, prezentul acord-cadru de servicii împreun ă  cu orice act adi ţional la acordul-cadru 

de servicii şi următoarele anexe: 

- Anexa 1 

- Caietul de sarcini; 

- Propunerea tehnic ă ; 

- Propunerea financiar ă ; 

- alte anexe daca este cazul. 

În cazul orică rei contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de 

precedenţă  stabilită  conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 

5.2 Documentele contractului subsecvent: 
În baza acordului-cadru se vor semna ulterior contracte subsecvente de prest ă ri servicii. 

Articol 6. Preţurile unitare ale acordului-cadru 

6.1 Preţul unitar al serviciilor este exprimat în lei, şi este prev ăzut în Propunerea financiară, care face parte 

integrantă  din prezentul acord-cadru, la care se adaug ă  TVA. Valoarea contractului/contractelor subsecvent/e va 

fi fundamentat ă  pe preţul unitar al serviciilor prev ăzut în aceast ă  anexă , conform prevederilor documenta ţei de 

atribuire. 

Articol 7. Cantitatea previzionat ă  
7.1 Cantităţ ile serviciilor care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord - cadru, în baza contractelor 

subsecvente, sunt estimate în Caietul de sarcini. 

Articol 8. Ajustarea preţului 

8.1. Pretul acordului-cadru va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: 

- Preturile ofertate vor fi ferme si fixe pentru serviciile prestate in cadrul primelor 6 luni calendaristice; 
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- Pentru urmatoarele servicii prestate, preturile unitare vor putea fi ajustate in conditiile art. 164 alin. (3) din H.G. 

nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Ajustarea pretului se va face la preturile unitare ofertate 

in propunerea financiara nu mai repede de 6 luni de la ultima ajustare a acestuia; 

Conform informatiilor publicate pe site-ul INS, Formula de calcul pentru actualizarea unor valori utilizand lndicele 
Preturilor de Consum (IPC) este: 

lPC = (Suma initiala de actualizat * Rata lnflatiei+ Suma initiala de actualizat)/100 

Formula de ajustare a pretului este:V = V(0) x IPC 

unde V - reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat; 

V(0) - reprezinta valoarea pretului unitar declarat in propunerea financiara; 

lPC - coeficientul de ajustare 

8.2.Ajustarea pretului acordului-cadru prin marirea acestuia se va putea face numai daca exista fondurile alocate 

prin contractul de finantare, sau numai dupa alocarea fondurilor necesare ajustarii pretului prin act aditional. 

Articol 9. Durata acordului-cadru 
9.1 Durata de implementare a acordului-cadru este pana in anul 28.08.2020. 

Articol 10. Obligaţiile promitentului-prestator 
10.1 Promitentul-prestator se oblig ă  ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, s ă  
presteze serviciile men ţ ionate la art. 4, alin. 4.2. 

10.2 Promitentui-prestator se oblig ă  ca prin răspunsul la invita ţiile de semnare a contractului/contractelor 
subsecvent/e s ă  nu modifice elementele/condi ţiile stabilite prin acordul-cadru. 

10.3 Promitentul-prestator are obliga ţia de a răspunde invita ţiilor de semnare de contracte subsecvente 

transmise de promitentul-achizitor, în termenul specificat in cadrul acestora de catre promitentul-achizitor. 

10.4 Promitentul-prestatorse oblig ă  să  despăgubească  promitentul-achizitorîmpotriva oric ă ror: 

a) reclama ţ ii şi acţ iuni în justiţie, ce rezultă  din încă lcarea unor drepturi de proprietate intelectual ă  (brevete, 

nume, m ă rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala ţiile sau utilajele folosite pentru sau 

în legatură  cu serviciile prestate, ş i 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natur ă , aferente, cu excep ţ ia situa ţiei în care o astfel de 

încă lcare rezult ă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de c ătre achizitor sau din instruc ţiunile transmise de 

acesta. 

10.5 Promitentul-prestator se oblig ă  să  nu transfere total sau par ţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-

cadru. 

Articol 11. Obligaţiile promitentului-achizitor 
11.1 Promitentul-achizitor se oblig ă  ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentul-prestator, s ă  
achiziţioneze serviciile men ţ ionate la art. 4, alin. 4.2., în condi ţiile convenite în prezentul acord-cadru. 

11.2 Promitentul-achizitor se oblig ă  să  atribuie contracte promitentului-prestator, ori de câte ori inten ţionează  să  
achiziţioneze serviciile care fac obiectului acordului-cadru, respectând condi ţiile esenţiale stabilite la încheierea 

acestuia. 

11.3 Promitentul-prestator va considera toate documentele ş i informa ţiile care le sunt puse la dispozi ţ ie 

referitoare la acordul-cadru sau contractele subsecvente de servicii drept private şi confiden ţiale după  caz, nu vor 

publica sau divulga niciun element al acordului-cadru sau al contractelor subsecvente de servicii f ă ră  acordul 

scris, prealabil, al promitentului-achizitor. 

11.4 Dacă  promitentul-prestator este o asociere alc ătuită  din dou ă  sau mai multe persoane juridice, acestea vor 

ră spunde solidar de îndeplinirea obliga ţ iilor acordului-cadru. Promitentii-prestatori, reprezentat de liderul de 

asociere vor acţiona pe seama acestuia în cadrul acordului-cadru ş i vor avea autoritatea de a reprezenta ş i angaja 

contractual asocierea. 

11.5 Orice modificare a componen ţei asocierii, fă ră  consimţă mântul scris prealabit al promitentului-achizitor, va fi 

considerată  o încă lcare a acordului-cadru. 

Articol 12. Atribuirea contractelor subsecvente 
12.1 (1) În prezentul acord-cadru, contractele subsecvente se vor atribui numai promitentului-prestator, cu 

respectarea prevederilor Caietu/ de Sarcini. 
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Articol 13. Conflictul de interese 

13.1 Promitentul-prestator va lua toate m ăsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situa ţie care ar putea 

compromite executarea obiectiv ă  ş i imparţ ială  a acordului-cadru. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea 

definite în acordul-cadru, pot ap ă rea în mod speciai ca rezultat al intereselor economice, afinit ăţ ilor, legăturilor 

de rudenie ori afinitate, sau al oric ă ror alte leg ături ori interese comune. Orice conflict de interese ap ă rut în 

timpul execută rii acordului-cadru trebuie comunicat în scris promitentului-achizitor f ă ră  întârziere. 

13.2 Promitentul-achizitor î şi rezerv ă  dreptul de a verifica dac ă  măsurile luate sunt corespunz ătoare şi poate 

solicita m ăsuri suplimentare dacă  este necesar. promitent-prestator se va asigura c ă  personalul acestuia, salariat 

sau contractat de acesta, inclusiv conducerea ş i salariaţii din teritoriu, nu se afl ă  într-o situa ţie care ar putea 

genera un conflict de interese. Promitentul-prestator va înlocui, imediat şi fă ră  vreo compensa ţie din partea 

promitentului-achizitor, orice membru al personalului s ă u salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salaria ţ ii 

din teritoriu, care se reg ă seşte într-o astfel de situa ţ ie. 

13.3 Promitentul-prestator se va ab ţine de la a stabili contacte care ar putea s ă-i compromită  independen ţa ori 

pe cea a personalului s ău, salariat sau contractat, inclusiv conducerea ş i salariaţii din teritoriu. Când promitentii-

prestatori nu îşi menţin independenţa, promitentul-achizitor, fă ră  afectarea dreptului acestuia de a ob ţ ine 

repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situa ţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea 

de drept şi cu efect imediat a acordului-cadru. 

Articol 14. Plăţ i şi conturi bancare 

14.1 Plăţ ile vor fi făcute în lei, în conturile de trezorerie deschise de promitentul-prestator. 

14.2 Plăţ ile privind contractele subsecvente vor fi stabilite în fiecare contract subsecvent în parte. 

Articol 15. Comunică ri şi adrese de contact 
15.1 - (1) Orice comunicare între pă rţ i, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s ă  fie 

transmisă  în scris. 

(2) Orice comunică ri, solicită ri sau notifică ri scrise, între promitentul-achizitor şi promitentul-prestator în leg ătură  
cu acordul-cadru, trebuie s ă  conţ ină  titlul şi numă rul de identificare al acordului-cadru şi al contractului 

subsecvent (dacă  este cazul) şi trebuie transmise prin po ştă , fax, e-mail, sau înmânate personal la adresele 

identificate mai jos, cu condi ţ ia confirm ă rii în scris a primirii comunică rii. 

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

(4) Comunică rile între pă rţ i se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condi ţ ia confirm ă rii în scris a primirii 

comu nică  rii. 

Articol 16. Încă lcarea acordului-cadru de servicii şi încetarea acestuia 

16.1 Încă lcarea acordului-cadru de servicii 

(1) Atunci când are loc o înc ă lcare a acordului-cadru de servicii de c ătre promitentul-prestator, promitentul-

achizitor ca şi parte prejudiciat ă  prin încă lcare va fi îndrept ăţ ită  la urm ătoarele remedii: 

a) despăgubiri în limita prejudiciului creat şi/sau 

b) încetarea acordului-cadru prin rezilierea acestuia. 

(2) În orice situa ţie în care promitentul-achizitor este îndrept ăţit la despăgubiri, acesta poate re ţ ine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate promitentului-prestator. 

(3) Oricare dintre p ă rţi va avea dreptul la desp ăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dup ă  
finalizarea acordului-cadru în conformitate cu legea aplicabil ă  ce guverneaz ă  acordul-cadru de servicii. 

16.2 Suspendarea acordului-cadru de servicii 

(1) În cazul în care procedura de acordare sau executarea acordului-cadru de servicii sau a contractelor 

subsecvente este viciat ă  de erori substan ţiale sau neregularităţ i sau de fraud ă , promitentul-achizitor va suspenda 

executarea acordului-cadru de servicii. 

(2) În cazul în care asemenea erori substan ţiale, neregularit ăţi sau fraude sunt imputabile promitentului-

prestator, promitentul-achizitor poate suplimentar suspend ă rii să  refuze efectuarea pl ăţ ilor sau poate proceda la 

recuperarea sumelor deja pl ătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregularit ăţ ilor sau fraudei. 

16.3 Prezentul acord cadru înceteaz ă  în urm ătoarele situa ţ ii: 

a) la expirarea duratei acordului cadru pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul comun al pă rţilor consemnat în scris; 

c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment; 



d) Achizitorul îi rezervă  dreptul de a denun ţa unilateral acordul cadru printr-o notificare scris ă , adresat ă  
prestatorului cu 5 zile înainte de data la care dorete s ă -şi înceteze efectele acest acord, f ă ră  nicio compensaţ ie. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz ătoare pentru partea din acord 

îndeplinită  pân ă  la data denunţă rii unilaterale a acordului cadru. 

16.4. Rezilierea acordului cadru va opera de drept, f ă ră  a mai fi necesară  punerea în întârziere a prestatorului, 

fă ră  încuviinţarea vreunei instan ţe de judecată  si fă ră  a mai fi necesar ă  îndeplinirea vreunei formalit ăţ i prealabile 

i se va comunica în scris prin scrisoare recomandat ă  cu confirmare cle primire dac ă : 

a) prestatorul nu îi îndeplinete şi nu respectă  obligaţiile prevăzute la art. 10 si 19.1 din contractul subsecvent, în 

condiţ iile si termenele prevăzute in acesta. 

b) după  semnarea acordului cadru, prestatorul cesioneaz ă  drepturile sale din prezentul acord sau 

subcontracteaz ă  fă ră  a avea acordul prealabil al achizitorului; 

c) împotriva prestatorului a fost pronun ţată  o hotă râre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraud ă , 

corupţ ie, implicarea într-o organiza ţie criminal ă  sau orice altă  activitate ilegal ă  în dauna intereselor financiare ale 

CE; 

16.5. În urma unui preaviz de 30 zile acordate achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul acord cadru dac ă  
achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată  către prestator a sumelor datorate acestuia în baza oric ă rei 

certifică ri din partea achizitorului, dup ă  expirarea termenului limit ă  prevăzutîn contractul subsecvent. 

Articol 17. Forţa majoră  
17.1. Forţa majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 

17.2. Forţa majoră  exonerează  pă rţile contractante de îndeplinirea obliga ţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată  perioada în care aceasta ac ţionează . 

17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendat ă  în perioada de ac ţiune a forţei majore, dar fă ră  a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau p ă rţilor pân ă  la apariţia acesteia. 

17.4. Partea contractant ă  care invocă  forţa majoră  are obliga ţia de a notifica celeilalte p ă rţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia ş i să  ia orice m ăsuri care îi stau la dispozi ţie în vederea limită rii consecinţelor. 

17.5 Partea contractant ă  care invocă  forţa majoră  are obliga ţia de a notifica celeilalte p ă rţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

17.6. Dacă  forţa majoră  acţionează  sau se estimează  că  va acţiona o perioad ă  mai mare de 1 lun ă , fiecare parte 

va avea dreptul să  notifice celeilalte p ă rţi încetarea de plin drept a prezentului contract, f ă ră  ca vreuna dintre 

pă rţ i să  poată  pretind ă  celeilalte daune-interese. 

Articol 18. Modificarea acordului-cadru de servicii 
18.1 Orice modificare a acordului-cadru de servicii se poate face prin act adi ţional la acord şi numai în timpul 

perioadei de execu ţie a acordului. Scopul actului adi ţional trebuie s ă  fie strâns legat de acordul ini ţial. Orice 

transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adi ţional la acordul-cadru cle servicii indiferent de 

procentul în care aceasta realocare este cerut ă . 

18.2 După  semnarea actului adi ţional, promitentul-prestator va trece la îndeplinirea modific ă rii şi va fi obligat la 

respectarea prezentelor condi ţii contractuale. 

18.3 Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost efectuat ă  
potrivit legii şi în forma unui act adi ţional va fi considerată  nulă . 

Articol 19. Litigii 

19.1 Litigiile ce pot apă rea ca urmare a aplic ă rii ş i interpretă rii prevederilor prezentului acord-cadru se vor 

soluţiona pe cale amiabil ă . 
19.2 Pă rţile vor depune toate eforturile pentru a solu ţiona în mod amiabil, prin tratative directe orice 

neînţelegere sau disput ă  care se poate ivi între ele în cadrul sau în leg ă tură  cu îndeplinirea acordului-cadru. 

19.3 Dacă , după  15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractant ă  ş i Prestatorul nu reu şesc să  
ajungă  în mod amiabil la o înţelegere cu privire la solu ţionarea unei divergen ţe contractuale, fiecare poate solicita 

ca disputa s ă  se soluţ ioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

Articol 20. Limba care guverneaz ă  acordul-cadru 
20.1 Limba care guverneaz ă  acordul-cadru este limba româna. 
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Articol 21. Legea aplicabilă  acordului-cadru 
21.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea român ă . Competen ţa pentru solu ţionarea oric ă rui litigiu 

izvorât din acest acord-cadru revine instan ţei române. 

Prezentul acord-cadru a fost încheiat astăzi 	 , în .. ......... exemplare originale, având aceeai 
valoarejuridică, câte un exemplar pentru promitentul-prestator şi pentru promitentul-achizitor. 

PROMITENT-ACHIZITOR, 	 PROMITENT-PRESTATOR, 

UAT Municipiul Tecuci 

ne 



Anexa 1 

Nr. 
crt. 

Activitate Unitate 
de 

măsură  

Cantitate Pret unitar 
Iei fara 
TVA 

Pret total, 
lei fara 
TVA 

Servicii de organizare tabara copii 2018  
Servicii organizare tabere copii 
Serial  

pers Ţ 	20 

Servicii transport Seria 1 pers  
Total Seria 1  
Servicii organizare tabere copii 
Seria 2  

pers 20 

Servicii transport Seria 2 pers 20  
Total Seria 2  
Total2Ol8  
Servicii de organizare tabara copii 2019  
Servicii organizare tabere copii pers 20  

2 
Servicii transport pers 20  
Total 2019  
Servicii de organizare tabara copii 2020  
Servicii organizare tabere copii pers 20  
Servicii transport pers 20  
Total 2020  

Total oferta, lei fara TVA  

PROMITENT-ACHIZITOR, 	 PROMITENT-PRESTATOR, 

UAT Municipiul Tecuci 


