CONTRACT – CADRU DE PRESTARI SERVICII
nr. ._________________ din ____________2010
1. Parti contractante
Între
JUDEŢUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, jud. Ialomiţa, telefon nr.
0243/230200; 230201, fax nr. 0243/230250; 232100; Codul fiscal 4231776, cont IBAN nr.
RO90TREZ39124840281XXXXX deschis la Trezoreria Slobozia, cod poştal 920032, E-mail cji@cicnet.ro, reprezentat
prin Vasile Silvian CIUPERCĂ – Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, in calitate de achizitor,
si
, cu sediul în
, Str.
,
, fax nr.
; Codul fiscal________, cont IBAN
telefon nr.
deschis la
, cod poştal
, E-mail
nr.
reprezentata prin
- Director, in calitate de prestator,
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o autoritate contractanta,
in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) standarde – standardele prevazute de legislatia in materie sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini
si in propunerea financiara;
f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Obiectul şi preţul contractului
3.1. - Prestatorul se obligă se presteze servicii de acordare de credit - împrumut pe 4 ani în valoare de 25.000 mii
lei cu trageri succesive fără perioadă de graţie cu dobânda ROBOR 1 M + punctele procentuale practicate de
prestator peste dobânda ROBOR 1 M, in conformitate propunerea financiară conţinută în ofertă, în vederea realizării
următoarelor obiective de investiţii:
a) Modernizare drum judeţean DJ 212, km 58+297-61+299;
b) Modernizare drum judeţean DJ 213, km 0+000-7+900;
c) Modernizare drum judeţean DJ 201 Bueşti – Albeşti;
d) Modernizare drum judeţean DJ 102 H, 306A, 306
e) Consolidare Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – etapa II
prevăzute în Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/07.09.2010.
3.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul din oferta cu care a fost adjudecată atribuirea
contractului, pentru indeplinirea contractului de servicii de acordare de credit.
3.3. - Pretul efectiv al contractului este cel rezultat din aplicarea dobânzii ROBOR 1M + ………. şi comisioanele
prevăzute în oferta financiară, fără a putea fi modificate pe durata contractului, conform graficului de plăţi prezentat în
ofertă, este de ...... mii lei.
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3.4 – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului se actualizează numai în funcţie de
dobânda ROBOR 1M
3.5. – Prestatorul nu va percepe comision pentru eventuala rambursare anticipată a imprumutului şi nici alte
comisioane în afară de cele prevăzute în oferta financiară.
4. Durata contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de acordare de credit - împrumut pe o perioadă de 4 ani, în valoare
de 25.000 mii lei, cu trageri succesive fără perioadă de graţie, astfel cum este prevazut in graficul de tragere şi de
rambursare ce constituie Anexa ____ la prezentul contract. Durata contractului poate fi redusă în cazul rambursării
anticipate a contractului.
5. Documentele contractului
5.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) graficul de tragere şi de rambursare;
b) oferta financiară;
c) caietul de sarcini;
d) acordul de garantare;
e) scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie.
6. Standarde
6.1. - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele B.N.R.
7. Caracterul confidential al contractului
7.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate
in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in
alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si
se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
7.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea
dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
8. Garantarea împrumutului
8.1. – Achizitorul se obligă să garanteze împrumutul primit şi dobânzile aferente (preţul acordării împrumutului) cu :
a) veniturile estimate a fi încasate la bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, în perioada 2011-2014, aşa cum sunt
definite de art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulteriaoare,
sens în care achizitorul va încheia Acordul de Garantare pe veniturile proprii prin care se cesionează în favoarea
prestatorului ________________________.
b) Acordul de Garantare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi la prestator ;
9. Garanţia de bună execuţie a contractului
9.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie la semnarea contractului.
(2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care
prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
9.2. – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de ____________lei
reprezentând 5% din valoarea contractului, prin scrisoare de garanţie bancară valabilă pe perioada derulării
prezentului contract de împrumut.
9.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
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garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
9.4.- achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor
asumate de către prestator, dacă nu au fost riodicate până la acea dată pretenţii asupra ei.
10. Obligaţiile prestatorului
10.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu graficul asumat.
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, sau
altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul ce constituie
Anexa nr. ____ la prezentul contract.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1. - Achizitorul se obligă:
a) să restituie prestatorului împrumutul primit şi să plătească dobânzile şi comisioanele bancare, la
termenele şi în sumele convenite prin contract;
b) să pună la dispoziţia prestatorului orice informatii pe care acesta din urmă le consideră necesare pentru
indeplinirea contractului;
c) să respecte prevederile din prezentul contract;
d) să folosească împrumutul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat şi aprobat, în condiţiile
prezentului contract;
e) să înregistreze correct şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile legate de acordarea şi
ramnbursarea împrumutului în conformitate cu normele legale în vigoare;
12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile conform Anexei nr. 1.
12.2. – Tragerile prevăzute în anexa nr. 1 se pot modifica, prin acordul părţilor, la iniţiativa achizitorului în cazuri
bine întemeiate prin incheierea unui act adtional.
13. Modalitati de plata
13.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator la termenele convenite în Anexa nr. ___ la
prezentul contract pe baza înştiinţării de plată emise de prestator.
13.2. - Daca achizitorul nu onoreaza obligaţiile in termenele prevazute in Anexa nr. _____ si fara a prejudicia
dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 15.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza obligatiile sale, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil.
14. Amendamente
14.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
14.2. – În mod excepţional, atunci când costul creditului se dovedeşte prea oneros pentru vreuna dintre părţi, în
raport de evoluţia pieţei de profil, părţile pot modifica prin încheierea unui act adiţional punctele procentuale practicate
peste dobânda ROBOR de către prestator.
15. Penalitati, daune-interese
15.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, majorări de întârziere de 2% din cuantumul
obligaţiilor neonorate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere, începând cu ziua
următoare termenului de scadenţă şi până la data onorării obligaţiilor, inclusiv.
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15.2. - In cazul in care achizitorul nu efectuează plăţile în termenele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract,
prestatorul are dreptul de a percepe, majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor neonorate în termen,
calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere, începând cu ziua următoare termenului de scadenţă
şi până la data onorării obligaţiilor, inclusiv.
16. Rezilierea contractului
16.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate
de a cere instanţei rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese, după notificarea
prealabilă a celeilalte părţi, fără posibilitatea acordării unui termen de graţie şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
16.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
16.3. - In cazul prevazut la clauza 16.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
17. Forta majora
17.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
17.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
17.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
18. Solutionarea litigiilor
18.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
18.2. - Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente material şi teritorial.
19. Limba care guverneaza contractul
19.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20. Comunicari
20.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
21. Legea aplicabila contractului
21.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
22. Prezentul contract de achizitie publica produce efecte numai după ce se va obtine avizul favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale, acesta devenind anexa la prezentul contract.
Achizitor,
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
PREŞEDINTE,

Prestator,
DIRECTOR GENERAL,

Vasile Silvian CIUPERCĂ
L. S.
Avizat Juridic,

(semnatura autorizata)
L.S.

Viză C.F.P.,
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