MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Direcţia Asistenţă Tehnică
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, sector 3, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64, www.poat.ro

CLARIFICARE NR. 14
Referitor la procedura de atribuire „Acord cadru pentru formarea personalului structurilor de
coordonare, management şi control al Instrumentelor Structurale în managementul programelor
operaţionale ” - Anunţ de participare nr. 133924/14.03.2012
Nr.
1.

Întrebare
Ref. Model Acord Cadru/ Condiţii Contractuale
Articolul 4 - Documentele acordului cadru
Anexa II: Organizare şi metodologie
1.1. Vă rugăm să precizaţi identificarea clară a
documentului la care se face referire.

2.

3.

Anexa V: Formulare şi alte documente relevante
(acestea urmează a fi enumerate de promitentulprestator daca este cazul)
1.2 Vă rugăm să acceptaţi adăugarea
propunerii tehnice a prestatorului
Articolul 5 - Preţul unitar al serviciilor
5.2 Valoarea contractului subsecvent va fi
fundamentată pe tariful unitar al serviciilor prevăzut în
Anexa ______.
Vă rugăm să confirmaţi faptul că tariful unitar al
serviciilor este cel din propunerea financiară care
devine anexă în contract.

Articolul 9 - Obligaţiile promitentului-prestator
9.2 Promitentul-prestator se obligă ca serviciile
prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
Anexa ______şi Anexa ________a prezentul acordcadru.
3.1 Vă rugăm să confirmaţi faptul că se face referire
la propunerea tehnică a prestatorului.
9.3 Promitentul-prestator se obligă ca în procesul de
re-ofertare să modifice exclusiv elementele/condiţiile
care fac obiectul reluării competiţiei şi numai în sensul
îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze
elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile.
3.2 Vă rugăm să precizaţi ce anume urmează să
înţeleagă ambele părţi din modul în care este formulată
această clauză.

Răspuns
1.1. Autoritatea Contractantă face precizarea că
Anexa II a acordului-cadru este propunerea
tehnică a prestatorului.
1.2. Propunerea tehnică va constitui Anexa II a
acordului-cadru.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
În conformitate cu prevederile Articolul 5 - Preţul
unitar al serviciilor, 5.1 Tariful unitar al serviciilor
(onorariul zilnic) este exprimat în LEI şi este
prevăzut la Anexa ________- Propunerea financiară
globală, care face parte integrantă din prezentul
acord-cadru, la care se adaugă TVA, tariful unitar al
serviciilor este cel din propunerea financiară, anexă
la contract. Autoritatea Contractantă face precizarea
că acordul-cadru ataşat documentaţiei de atribuire are
caracter de model, urmând a fi particularizat cu
promitenţii-prestatori selectaţi în baza rezultatului
procedurii de atribuire.
3.1 În cadrul Art. 9, alin. 9.2 Autoritatea
Contractantă face referire la anexa II – organizare şi
metodologie (propunere tehnică) şi anexa III – listă
experţi şi CV-uri.
3.2 Autoritatea Contractantă va defini obiectul
fiecărui contract subsecvent în cadrul caietului de
sarcini specific acestuia. Promitentul-prestator va
elabora oferta având în vedere cerinţele minime care
vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 9.3
promitentul-prestator va adapta acele elemente ale
propunerii tehnice şi financiare iniţială astfel încât
acestea să dovedească îndeplinirea cerinţelor minime
din documentaţia de atribuire de re-ofertare în
vederea încheierii contractului subsecvent. De
regulă, singurele elemente care au fost cuprinse
iniţial în oferta depusă pentru atribuirea acorduluicadru şi fac obiectul reluării competiţiei sunt
onorariile experţilor care nu trebuie să depăşească
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4.

5.

6.

Articolul 11 - Atribuirea contractele subsecvente
11.6(2)In situaţiile prezentate la alin(1) promitentul
achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita daune interese
de la promitenţii-prestatori.
Vă rugăm să confirmaţi faptul că referirea se face la
promitenţii-prestatori „în cauză”.

Articolul 12 - Conflictul de interese
12.3 Când promitentul-prestator nu îşi menţine
independenţa, promitentul-achizitor, fără afectarea
dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de
interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect
imediat a acordului cadru.
Vă rugăm să precizaţi ce anume trebuie înţeles din
sintagma „nu îşi menţine independenţa”.

Articolul 16 - Încălcarea acordului-cadru de servicii şi
încetarea acestuia
16.1 ... Promitentul-achizitor va avea dreptul la
despăgubiri pentru orice prejudiciu care este
descoperit după finalizarea acordului cadru în
conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează acordul
cadru de servicii.
6.1 Vă rugăm să precizaţi în clar nivelul despăgubirilor
la care se face referire sau modul de determinare a
acestor despăgubiri. Adiţional, vă rugăm să reformulaţi
clauza în sensul menţinerii obligaţiei doar la durata
acordului-cadru. În lipsa precizării în clar a unei durate
de aplicabilitate, şi în lipsa cuatificării eventualelor
despăgubiri, această clauză este abuzivă şi trebuie
eliminată.
16.2 În cazul în care procedura de acordare sau
executarea acordului-cadru de servicii sau a
contractelor subsecvente este viciată de erori
substanţiale sau neregularităţi sau de fraudă,
promitentul-achizitor va suspenda executarea acordului
cadru de servicii.

plafonul maxim iniţial stabilit.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
Autoritatea Contractantă confirmă faptul că
prevederea din clauza 11.6(2) face referire la
promitenţii-prestatori în culpă, fapt ce atrage
răspunderea civilă contractuală.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
Prin sintagma „nu îşi menţine independenţa”
Autoritatea Contractantă înţelege nerespectarea
prevederilor legale în vigoare privind evitarea
conflictului de interese, aşa cum sunt acesterea
definite şi în cadrul Formularului 7 – Declaraţie
privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea
conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, completat şi
asumat de prestator în Etapa I – Depunerea
candidaturilor.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
Referitor la solicitarea 6.1, întinderea prejudiciului
va fi stabilit potrivit legii civile şi în condiţiile legii
civile şi pe baza unor justificări concrete bazate de
probe pertinente concludente şi utile. Efectul pentru
viitor al clauzei este completat de existenţa
răspunderii juridice speciale în materia fondurilor
europene reglementată prin OUG nr. 66/2011,
răspundere care este activată din oficiu în cazul
existenţei unui prejudiciu.
Referitor la solicitarea 6.2, precizăm că, din punct de
vedere al conţinutului, clauza 16.2 este dublată de
dispoziţiile OUG nr. 66/2011. Prin urmare,
suspendarea de care se face vorbire în clauza 16.2 are
caracter preventiv şi pune în discuţie împiedicarea
producerii unor prejudicii inutile pentru ambele părţi
ale acordului-cadru de servicii sau a contractelor
subsecvente. Prin urmare, considerăm că propunerea
de modificare a clauzei în discuţie ar genera un
dezechilibru în raporturile contractuale dintre părţi,
fapt interzis şi de dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b)
din HG nr. 925/2006.
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6.2 Având în vedere că nu se poate reţine această
sancţiune pentru motive care nu ţin de prestator, vă
rugăm să acceptaţi reformularea în sensul: În cazul în
care procedura de acordare sau executarea acorduluisadru de servicii sau a contractelor subsecvente este
viciată de erori substanţiale sau neregularităţi sau de
fraudă, imputabile exclusiv promitentului-prestator,
promitentul-achizitor va suspenda executarea acordului
cadru de servicii.
16.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale,
neregularităţi
sau
fraude
sunt
imputabile
promitentului-prestator, promitentul-achizitor poate
suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite,
proporţional cu gravitatea viciilor, neregularităţilor
sau fraudei.
6.3 Vă rugăm să precizaţi modul în care se vor
determina gravitatea viciilor, neregularităţilor sau a
fraudei. Precizaţi totodată perioada de aplicare a acestei
prevederi.
16.3 ... Promitentul-achizitor poate rezilia acordul
cadru cu efecte depline (de jure) după acordarea unui
preaviz de şapte zile promitentului-prestator.
6.4 Pentru simetrie vă rugăm să precizaţi un termen de
30 de zile de preaviz.
a) promitentul-prestator nu execută serviciile conform
acordului cadru sau contractului subsecvent;
6.5 Pentru simetrie vă rugăm să reformulaţi în sensul
„promitentul-prestator nu execută serviciile conform
acordului cadru sau contractului subsecvent cu privire
la care a fost notificat în mod repetat.”
c) promitentul-prestator refuză sau omite să aducă la
îndeplinire instrucţiunile emise de către promitentulachizitor;
6.6 Vă rugăm să acceptaţi completarea clauzei în
sensul: „promitentul-prestator refuză sau omite să aducă
la îndeplinire instrucţiunile emise de către promitentulachizitor cu respectarea prevederilor caietului de sarcini
şi a prezentului contract.”
e) promitentul-prestator face obiectul unei proceduri de
insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub
controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu
creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat
activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare
rezultând dintr-o procedură similară reglementată de
legislaţia sau reglementările la nivel naţional;
6.7 Această clauză este nulă. Vă rugăm să acceptaţi

Referitor la solicitarea 6.3, precizăm faptul că modul
de determinare gravitatea viciilor, neregularităţilor
sau a fraudei se va face în condiţiile contractuale şi
legale incidente în materie, respectiv dispoziţiile
OUG nr. 66/2011 şi alte dispoziţii din legi penale.
Referitor la solicitarea 6.4, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Referitor la solicitarea 6.5, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Referitor la solicitarea 6.6, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Referitor la solicitarea 6.7, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Referitor la solicitarea 6.8, existenţa subclauzei în
cauză se justifică prin necesitatea deţinerii unui
control sporit în ceea ce priveşte situaţia juridică şi
de fapt a promitentului-prestator. Controlul sporit
este fundamentat de natura fondurilor contractului,
respectiv bugetul Uniunii Europene a cărui execuţie
este reglementată juridic la nivel european, iar orice
aspect cu caracter de suspiciune trebuie tratat cu cea
mai mare atenţie, luându-se de urgenţă şi cu
precădere
toate
măsurile
necesare
pentru
surmontarea situaţiei în cauză. Precizăm că
modificarea propusă are caracter reglementar şi va
putea fi luată în considerare la momentul semnării
acordului cadru, după caz.
Referitor la solicitarea 6.9, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Referitor la solicitarea 6.10, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Referitor la solicitarea 6.11, modificarea propusă are
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eliminarea ei.
j) are loc orice modificare organizaţională care implică
o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul promitentului-prestatorului, cu
excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un act adiţional la acordul cadru;
6.8 Vă rugăm să justificaţi.
Ulterior încetării unui contract subsecvent de servicii,
promitentul-achizitor poate să finalizeze el însuşi
serviciile de asistenţă tehnică contractate prin
contractul subsecvent, sau să încheie orice alt contract
subsecvent cu un alt promitent-prestator, pe cheltuiala
promitentului-prestator.
6.9 Având în vedere faptul că promitentului-prestator
nu i se poate imputa mai mult decât ceea ce este
îndreptăţit prin prezentul contract, şi având în vedere
necesitatea clarificării situaţiilor pentru care această
clauză poate fi activtată, vă rugăm să acceptaţi
reformularea în sensul:
“Ulterior încetării unui contract subsecvent de servicii
pentru cauze care ţin exclusiv de promitentul-prestator,
promitentul-achizitor poate să finalizeze el însuşi
serviciile de asistenţă tehnică contractate prin contractul
subsecvent, sau să încheie orice alt contract subsecvent
cu un alt promitent-prestator, pe cheltuiala
promitentului-prestator,
însă
fără
a
depăşi
contravaloarea serviciilor la care ar fi fost îndeptăţit
promitentul-prestator în culpă.”

caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.

Promitentul-prestator nu va avea dreptul să pretindă,
suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca
deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau
prejudiciu suferit.
6.10 Vă rugăm să eliminaţi această clauză având în
vedere simetria obligaţiilor pe care părţile şi le asumă
precum şi faptul că în cadrul contractului sunt clauze
care permit prestatorului perceperea de penalităţi pentru
întârzierea la plată.
16.4 b) suspendă derularea acordului cadru sau a
contractului subsecvent de servicii sau a oricărei părţi
a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive
nespecificate în acordul cadru sau în contractul
subsecvent de servicii sau pentru motive independente
de culpa promitentului-prestator.
6.11 Vă rugăm să acceptaţi completarea şi modificarea
în sensul: „suspendă derularea acordului cadru sau a
contractului subsecvent de servicii sau a oricărei părţi a
acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive
nespecificate în acordul cadru sau în contractul
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subsecvent de servicii şi care împiedică în mod legal
executarea contractului.”
7.

CONTRACTUL SUBSECVENT – Model
l. Conflictul de interese – 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/beneficiarului 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.
A.1 Vă rugăm să modificaţi această definiţie în sensul
aplicării pentru ambele părţi contractante.

8.

m. neaprobare consecutivă – neaprobarea de două ori
la rând de către achizitor a unui Raport solicitat prin
caietul de sarcini, în situaţia nerespectării obligaţiilor
asumate de către prestator prin prezentul contract.
A.2 Vă rugăm să rectificaţi în sensul referirii la
nerespectarea specificaţiilor tehnice din porpunerea
tehnică a prestatorului.
Plăţi
8.3 Plata facturilor emise de prestator se efectuează în
termen de 14 zile de la înregistrarea acestora la
achizitor însoţite de documentele justificative.
B.1 Întrucât prestatorul nu are control asupra procedurii
de înregistrare a facturilor la achiztor, vă rugăm să
înlocuiţi termenul „de la înregistrarea acestora” cu „de
la predarea acestora”.
a. Raportul intermediar de progres aprobat de achizitor
aferent plăţii trimestriale în cauză;
b. Raportul final aprobat de achizitor (în cazul plăţii
finale);
B.2 Vă rugăm să precizaţi termenele de aprobare a
rapoartelor de către achizitor.
c. Nota de certificare a serviciilor, aferentă plăţii
respective, emisă de prestator şi semnată de achizitor;
B.3 Vă rugăm să precizaţi forma de prezentare a
conţinutului acestui document.
8.4. Plata facturilor se face numai după aprobarea
raportului aferent, în baza Notei de certificare a
serviciilor emisă de prestator şi după obţinerea vizei
“bun de plată” din partea achizitorului.
B.4 Vă rugăm să precizaţi modul în care se obţine bun

Referitor la solicitarea A.1, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz. Precizăm faptul că în cazul
achizitorului/beneficiarului, asemenea situaţii sunt
strict prevăzute de lege fiind redundantă
reproducerea în mod expres a acestora în cadrul
contractului.
Referitor la solicitarea A.2, prevederea cu privire la
neaprobarea consecutivă este corectă, propunerea
tehnică a prestatorului este parte integrată a
contractului subsecvent.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.

Referitor la solicitarea B.1, autoritatea contractantă
menţine această prevedere din modelul de contract
subsecvent
neschimbată
cu
precizarea
că
înregistrarea facturilor se efectuează în regim normal
la registratura proprie cu număr de intrare.
Referitor la solicitarea B.2, perioada de aprobare a
rapoartelor de către Autoritatea contractantă este de
aproximativ 10 zile lucrătoare de la data înregistrării
acestora de către Autoritatea Contractantă. Aceste
temene sunt supuse modificării şi vor fi stabilite de
comun acord cu promitenţii-prestatori în momentul
definitivării acordului-cadru.
Referitor la solicitarea B.3, modelul de notă de
certificare a serviciilor va fi furnizat prestatorului de
către Autoritatea Contractantă după semnarea
contractului subsecvent. Conţinutul notei trebuie
adaptat de prestator astfel încât acesta să certifice
prestarea serviciilor aferente facturii care însoţeşte
nota de certificare. Documentul va fi prezentat în
original ca anexă la factura emisă de prestator.
Referitor la solicitarea B.4, bunul de plată se obţine
în urma verificărilor efectuate de Autoritatea
Contractantă având în vedere sumele facturate în
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de plată şi termenul în care achizitorul are obligaţia de a
emite acest bun de plată.

9.

10. Obligaţiile principale ale prestatorului
10.5 Anterior emiterii facturilor, prestatorul are
obligaţia transmiterii către achizitor a rapoartelor în
vederea aprobării
C.1 Vă rugăm să precizaţi în clar termenul de aprobare
a rapoartelor de către achizitor.
10.6. Factura va fi emisă de prestator numai ca urmare
a notificării acestuia de către achizitor cu privire la
aprobarea rapoartelor.
C.2 Vă rugăm să precizaţi termenul de notificare despre
aprobarea rapoartelor de către achizitor.

10.

11. Obligaţiile principale ale achizitorului
11.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile
prestate conform prezentului contract în termenul
convenit
D.1 Vă rugăm să precizaţi un termen de recepţie la care
este obligat achizitorul.
11.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către
prestator în termen de 14 zile de la înregistrarea
facturii la achizitor, care va fi însoţită de rapoartele
intermediare/finale aprobate de achizitor, precum şi
rapoartele de verificare a cheltuielilor.
D.2 Vă rugăm să amendaţi această prevedere conform
propunerii la art. 8.3.

corelaţie cu serviciile prestate care fac obiectul
facturării şi cu propunerea tehnică şi financiară
anexată contractului.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
Referitor la solicitarea C.1 perioada de aprobare a
rapoartelor de către Autoritatea contractantă este de
aproximativ 10 zile lucrătoare de la data înregistrării
acestora de către Autoritatea Contractantă. Aceste
temene sunt supuse modificării şi vor fi stabilite de
comun acord cu promitenţii-prestatori în momentul
definitivării acordului-cadru.
Referitor la solicitarea C.2, notificarea cu privire la
aprobarea rapoartelor va fi realizată în ziua imediat
următoare finalizării procesului de verificare a
rapoartelor, având în vedere termenul menţionat deja
de Autoritatea Contractantă pentru aprobarea
acestora.
Referitor la solicitarea D.1, termenul de recepţie a
serviciilor prestate este de aproximativ 10 zile
lucrătoare de la data înregistrării rapoartelor de către
Autoritatea Contractantă. Aceste temene sunt supuse
modificării şi vor fi stabilite de comun acord cu
promitenţii-prestatori în momentul definitivării
acordului-cadru.
Referitor la solicitarea D.2, autoritatea contractantă
menţine această prevedere a modelului de contract
subsecvent
neschimbată
cu
precizarea
că
înregistrarea facturilor se efectuează în regim
normal: se înregistrează în aceeaşi dată dacă acestea
sunt înaintate Autorităţii Contractante în timpul
programului de lucru sau în ziua imediat următoare
dacă acestea sunt înaintate după finalizarea
programului de lucru.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
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11.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a
obligaţiilor
În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în
termen de 28 de zile de la înregistrarea facturii, atunci
acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de
întârziere din plata neefectuată
E.1 Întrucât prestatorul nu are control asupra procedurii
de înregistrare a facturilor la achizitor, vă rugăm să
înlocuiţi termenul de la înregistrarea facturii” cu „de la
predarea facturii”
12.5.
În cazul în care achizitorul este prejudiciat
prin serviciile furnizate de prestator, răspunderea
agregată a prestatorului pentru orice pretenţii,
obligaţii, pierderi, daune, costuri sau cheltuieli aferente
prezentului contract sau serviciilor („pretenţii”), alta
decât cea decurgând din obligaţia de a plăti penalităţi,
nu va depăşi cea mai mare sumă dintre: (a) suma
onorariilor plătite de achizitor (inclusiv TVA) sau (b)
10 % din valoarea contractului, inclusiv TVA-ul
aferent.
E.2 Întrucât serviciile sunt prestate în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini, vă rugăm să acceptaţi
reformularea în sensul:
“În cazul în care achizitorul este prejudiciat direct prin
serviciile furnizate de prestator, răspunderea agregată a
prestatorului pentru orice pretenţii, obligaţii, pierderi,
daune, costuri sau cheltuieli aferente prezentului
contract sau serviciilor cu excepţia celor ce rezultă din
respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor
(„pretenţii”) alta decât cea decurgând din obligaţia de a
plăti penalităţi, nu va depăşi cea mai mare sumă dintre:
(a) suma onorariilor plătite de achizitor (inclusiv TVA)
sau (b) 10 % din valoarea contractului, inclusiv TVA-ul
aferent.”

12.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de
bună execuţie a contractului sub forma scrisorii de
garanţie, în cuantum de <suma> lei (reprezentând
_____% din valoarea contractului fără TVA), pentru
perioada de <număr> luni şi, oricum, până la data
intrării în efectivitate a contractului.
F.1 Vă rugăm să acordaţi posibilitatea prezentării
garanţiei de bună execuţie într-una din formele
prevăzute de lege precum şi un termen de constituire a
garanţiei de la semnarea contractului de ambele părţi.
Propunem următoarea formulare:

Referitor la solicitarea E.1, a se citi răspunsul
autorităţii contractante la întrebarea anterioară
respectiv punctul D.2.
Referitor la solicitarea E.2, modificarea propusă are
caracter reglementar şi va putea fi luată în
considerare la momentul semnării acordului cadru,
după caz.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.

Referitor la solicitarea F.1, autoritatea contractantă
menţine prevederea cu privire la modalitatea de
constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului
precum şi data la care promitentul-prestator va face
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a
contractului.
Întrucât viitorul contract de achiziţie publică este
finanţat din fonduri externe nerambursabile alocate
României de Comisia Europeană prin Programul
Operaţional de Asistenţă Tehnică şi ţinând cont de
gradului scăzut al ratei de absorbţie precum şi de
demersurile Autorităţilor Române de a diminua
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„Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună
execuţie a contractului într-una din formele prevăzute
de lege, în cuantum de <suma> lei (reprezentând
_____% din valoarea contractului fără TVA), pentru
perioada de <număr> luni, în termen de 5 zile de la data
semnării contractului de ambele părţi.”
13.2.
Achizitorul va emite notificarea de începere a
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada
constituirii garanţiei de bună execuţie.
F.2 Vă rugăm să precizaţi un termen pentru emiterea
notificării.
13.4.
Achizitorul se obligă să restituie garanţia de
bună execuţie în termen de cel mult ______ zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate, prin returnarea
scrisorii de garanţie.
F.3 Vă rugăm să acceptaţi completarea art. În sensul:
„Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună
execuţie în termen de cel mult ____ zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate de prestator, prin
returnarea scrisorii de garanţie”

13.

14.

14. Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.5 În situaţia în care se primesc comentarii din
partea achizitorului la rapoartele transmise,
prestatorul va modifica şi retransmite spre aprobarea
achizitorului, rapoartele revizuite în termen de maxim
___ zile de la data primirii oricărei notificării din
partea achizitorului.
Vă rugăm să eliminaţi. Nu face obiectul contractului.
15. Înlocuirea personalului
15.2 Pe parcursul derulării contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate şi justificate, achizitorul poate
solicita înlocuirea, în cazul în care consideră că un
membru al personalului este ineficient sau nu îşi
îndeplineşte sarcinile din contractul de servicii.
H.1 Precizaţi modul în care achizitorul poate considera
ca un membru este „ineficient”.
15.3 În cazul în care prestatorul nu este în măsură să
furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi
calificare, achizitorul are dreptul de a decide încetarea

perioada între data transmiterii comunicărilor cu
privire la rezultatul procedurii şi data semnării
contractului, Autoritatea Contractantă a precizat în
cadrul documentaţiei de atribuire faptul că ofertantul
desemnat câştigător va depune garanţia de bună
execuţie până la semnarea contractului. Este bine
cunoscut faptul că neprezentarea garanţiei de bună
execuţie după semnarea contractului ar conduce la
anularea contractului încheiat cu ofertantul declarat
câştigător şi la reluarea aceloraşi etape pentru
semnarea contractului cu operatorul economic clasat
pe locul al doilea. Autoritatea Contractantă a încercat
să evite aceste întârzieri, considerând că este şi
interesul operatorilor economici de a semna
contractul şi a începe prestarea activităţilor acestuia.
Referitor la solicitarea F.2, autoritatea contractantă
va emite notificarea pentru începerea contractului
după ce promitentul-prestator a făcut dovada
constituirii garanţiei de bună executie a contractului
şi după semnarea contractului de ambele părţi dar nu
mai tărziu de 1 zi după semnarea contractului.
Referitor la solicitarea F.3, completarea art. 13, alin.
13.4 este acceptată. Aliniatul 13.4 se va citi:
Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună
execuţie în termen de cel mult ____ zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate de prestator, prin
returnarea scrisorii de garanţie.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.s
Această prevedere nu se poate elimina deoarece
aceasta reglementează procesul de aprobare a
rapoartelor transmite de promitentul-prestator.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
Referitor la solicitarea H.1, autoritatea contractantă
consideră că un membru al personalului propus de
promitentul-prestator este ineficient în situaţia în
care acesta săvârşeşte fapte cu consecinţe deosebit de
grave, care atrag după sine tragerea la răspundere
juridică a achizitorului/beneficiarului.
Referitor la solicitarea H.2, formularea art. 15, alin.
15.3 este acceptată. Aliniatul 15.3 se va citi:
Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15.1 în cazul
în care prestatorul nu este în măsură să furnizeze un
înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi calificare,
achizitorul are dreptul de a decide încetarea
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15.

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
H.2 Vă rugăm să acceptaţi formularea în sensul: „Cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15.1 în cazul în care
prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor
cu aceeaşi experienţă şi calificare, achizitorul are
dreptul de a decide încetarea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.”
16. Codul de conduită
16.7 Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere,
documente justificative cu privire la condiţiile în care
se execută contractul de servicii. Achizitorul va efectua
orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care
o consideră necesară pentru strângerea de probe în
cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor
cheltuieli comerciale neuzuale.
Vă rugăm să definiţi acest termen „cheltuieli
comerciale neuzuale”.

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
Autoritatea Contractantă face precizarea că acordulcadru ataşat documentaţiei de atribuire are caracter
de model, urmând a fi particularizat cu promitenţiiprestatori selectaţi în baza rezultatului procedurii de
atribuire.
Prin cheltuială comercială neuzuală se înţelege acea
cheltuială efectuată în derularea proiectului dar
neprevăzută a fi eligibilă de documentaţia de
atribuire sau de orice alte acte normative incidente.
Includem în această categorie, cu titlu de exemplu,
orice cheltuială cu consecinţe legale ce pot fi
încadrate ca fiind evaziune fiscală etc.
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