ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL SPORTIVĂ ȘI IDENTITATE COMUNITARĂ
Str. Tudor Vldimirescu nr.40, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, CIF 18402914
Telefon 031 437 0355 Fax 031 437 0354 e-mail: decsic.voluntari@yahoo.com

CONTRACT SUBSECVENT NR. ......
”SERVICII DE ANALIZE SARS-COV-2 (COVID-19) ȘI ANTICORPI”
Nr. .............../....../........../2021

Art.1. Părţile acordului-cadru
În temeiul Acordului-Cadru – ”SERVICII DE ANALIZE SARS-COV-2 (COVID-19)
ȘI ANTICORPI” nr. ............. din data de ...../....../.2021, a intervenit prezentul contract
subsecvent, încheiat
între
Art.1.1. DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL-SPORTIVĂ Şl IDENTITATE
COMUNITARĂ (D.E.C.S.I.C.) cu sediul în Voluntari, Str.Tudor Vladimirescu nr.40,
judeţul Ilfov, cod fiscal nr. 18402914, cont: RO32 TREZ 4212 1G36 5000 XXXX
deschis la Trezoreria Ilfov reprezentata prin Director Oprea Mariana, în calitate de
achizitor, pe de o parte,
şi
Art.1.2. ............................., cu sediul în ....................., Str. ................
............................, județul/sectror ................, CUI: ................... înmatriculată la
Comerțului sub nr. J..../......./.........., contul nr. ........................................... deschis la
....................., telefon .............................., email: ................................... reprezentată
......................................., în calitate de prestator pe de altă parte,

nr...........,
Registrul
Trezoreria
legal prin

a intevenit prezentul contract subsecvent, în condiţiile în care părţile promitente mai sus
nominalizate rămân neschimbate pe toată durata de valabilitate a acestuia.
Art.2. Definiţii
În prezentul acord-cadru precum și în cuprinsul Contractelor subsecvente, următorii
termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract subsecvent - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două
părţi încheiat între o autoritate contractantă în calitate de achizitor şi un prestator de servicii în
calitate de prestator;
b) achizitor şi prestatori - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în
prezentul contract;
c) preţul contractului-subsecvent - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în
baza contractului-subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii – activități a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru și a
contractelor subsecvente, cum ar fi transportul, asigurarea și alte asemenea obligații care revin
promitentului-prestator prin contract;
Se certifică prin prezenta că aceasta este Pagina - 1 - din 7 a
Contractului subsecvent nr.... ”Servicii de analize Sars-Cov-2 (Covid-19) și anticorpi” cu nr. ...../.../.../..2021 la
Acordul cadru ”Servicii de analize Sars-Cov-2 (Covid-19) și anticorpi” Nr....... din ........2021
Operator de date cu caracter personal 8345/2008

e)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractuluisubsecvent şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului-subsecvent;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi.
f)zi - zi calendaristică; an - 365 zile
Art.3. Interpretare
Art.3.1. În prezentul contract-subsecvent, cu excepția unei prevederi
contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.
Art.3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile
calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.
Art.4. Obiectul contractului-subsecvent
Art.4.1. Obiectul contractului-subsecvent constă în prestarea de servicii conform cod
CPV principal: CPV principal: 33141625-7 – Truse de diagnosticare (Rev.2), și cod CPV
secundar: 85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2) și să furnizeze servicii de analize
medicale în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și
standardelor din domeniul medical, astfel cum sunt enumerate în caietul de sarcini, în condițiile
calitative și cantitative prevăzute în acesta.
Art.4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze serviciile prevăzute la art. 4.1, respectiv
să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract-subsecvent.
Art.5. Preţul contractului-subsecvent
Art.5.1. (1)Prețul pe persoană testată PCR-SARS-CoV-2 este conform ofertei
prestatorului de ......... lei/persoană testată x .............. persoane va fi de .................,00 lei.
(2) Prețul pe persoană testată pentru anticorpi SAER-CoV-2 este conform ofertei de
.......... lei/persoană testată x ......... persoane va fi de ...............,00 lei.
(3) Prețul pe persoană testată antigen COVID-19 este conform ofertei de ..........
lei/persoană testată x ......... persoane va fi de ...............,00 lei.
Art.5.2 Valoarea contractului-subsecvent este .................,00 lei cu TVA inclus conform
legii.
Art.5.3 Plata se va face la 60 de zile de la înregistrarea facturii fiscale
Art.6. Durata acordului-cadru
Art.6.1. Contractul-subsecvent intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele
părţi şi este valabil până la .............2021.
Art.7. Executarea acordului-cadru
Art.7.1. Executarea acordului-cadru începe după semnarea acestuia de catre parti, de
către prestator.
Art.8. Documentele acordului-cadru
Art.8.1. Documentele acordului-cadru sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c) propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
d) certificările solicitate prin caietul de sarcini;
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e) alte anexe, dacă este cazul.
Art.9. Obligaţiile prestatorului
Art.9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
conform acordului-cadru şi documentelor prevăzute la art. 8.1 din prezentul contract-subsecvent.
Art.9.2. În caz de neconcordanţă între prevederile prezentului contract-subsecvent şi
caietul de sarcini, prevalează cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
Art.9.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele convenite.
Art.9.4. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor pe toată perioada de derulare
a acordului-cadru.
Art.9.5. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
contractul – cadru.
Art.9.6. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea
contractului-subsecvent fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă
activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contractsubsecvent.
Art.9.7. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
(a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
(b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
Art.10. Obligaţiile achizitorului
Art.10.1. Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale
contractului-subsecvent.
Art.10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în
conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate
între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
Art.10.3. Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator.
Art.10.4. Achizitorul se obligă să recepţioneze toate serviciile efectuate de prestator.
Art.10.5. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractului-subsecvent și anexele acestuia (propunerea tehnică
și caietul de sarcini).
Art.10.6. Achizitorul poate solicita prestatorului rapoarte, inclusiv în format electronic,
cu privire la prestaţiile care fac obiectului contractului-subsecvent.
Art.11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
Art.11.1. În cazul în care, din culpa sa, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractuluisubsecvent dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum
şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr.
43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
Art.11.2. În cazul în care, din culpa sa, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul
stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea
plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală
penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
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Art.11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract-subsecvent, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în
insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract-subsecvent îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului-subsecvent.
Art.12. Recepţie, inspecţii şi teste
Art.12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are obligaţia de a efectua recepţia
serviciilor achiziţionate şi are dreptul de a inspecta laboratorul pentru a verifica conformitatea lor
cu specificaţiile din anexa la contract-subsecvent.
Art.12.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
Art.12.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale
(calitative şi cantitative) se vor face la locul de recoltare a analizelor.
Art.12.4. Dacă vreunul din obiectele inspectate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia de a înlocui serviciilor
neconforme, fără a modifica preţul contractului-subsecvent.
Art.12.5. Prevederile clauzelor prevăzute la art.12.1 - 12.4 nu îl vor absolvi pe prestator
de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract-subsecvent.
Art.13 Clauza de confidențialitate
Art.13.1 Părțile contractante se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de
care au luat la cunoștință în timpul derulării prezentului contract-subsecvent, ca informații
confidențiale. Prestatorul se obligă să asigure confidențialitatea informațiilor primite de la
beneficiar și să nu divulge, să înstrăineze sau să comercializeze informațiile furnizate de beneficiar
fără acordul acestiuia.
Art.13.2 Prin prezentul contract, părțile se obligă ca, pe perioada derulării contractuluisubsecvent și ulterior, pe termen nelimitat, după încetarea efectelor juridice ale prezentului
contract-subsecvent, să nu facă publică și să nu utilizeze nicio informație confidențială (respectiv
orice informație în legătură cu activitatea unei părți de care cealaltă parte a luat la cunoștință în
cursul derulării contractului-subsecvent), direct sau indirect, pentru beneficiul oricăreia dintre ele
sau al oricăror terțe persoane și în niciun alt scop.
Dezvăluirea informațiilor confidențiale se va face doar:
a) în vederea derulării contractului-subsecvent;
b) în conformitate cu prevederile legale;
c) ca urmare a autorizării în scris de către cealaltă parte.
Art.14. Ajustarea preţului contractului-subsecvent
Art.14.1. Preţul contractului-subsecvent este ferm pe întreaga perioadă de valabilitate a
acestuia.
Art.15. Întârzieri în îndeplinirea contractului-subsecvent
Art.15.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii pe perioada de
derulare a acestuia, conform caietului de sarcini şi documentelor contractului-subsecvent aşa cum
sunt prevăzute la art. 8.1 din prezentul contract-subsecvent.
Art.15.2. Cu excepţia prevederilor clauzei prevăzute la art.17, o întârziere în
îndeplinirea contractului-subsecvent dă dreptul achizitorului de a solicita dobânda legală
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012,
cu completările ulterioare.
Art.15.3. Cu excepţia prevederilor art. 16 şi în afara cazului în care prestatorul este de
acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului-subsecvent notificat de prestator cu
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cel puţin 30 de zile înainte dă dreptul achizitorului de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare
aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de
bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
Art.16. Forţa majoră
Art.16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art.16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract-subsecvent, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art.16.3. Îndeplinirea contractului-subsecvent va fi suspendată în perioada de acţiune a
forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Art.16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care ii stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Art.16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract-subsecvent, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
Art.17. Încetarea contractului-subsecvent
Art.17.1. Prezentul contract-subsecvent încetează de plin drept, fără a mai fi necesară
intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele situaţii:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin rezilierea/rezoluţiune de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii
în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract-subsecvent la art. 9 de către
cealaltă parte, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu
condiţia unei notificări prealabile transmise cu 15 zile lucrătoare înainte de data la care va
interveni rezilierea şi dacă partea nu îşi îndeplineşte până la expirarea termenului de preaviz
obligaţiile prevăzute în acest contract-subsecvent sub sancţiunea aplicării de daune-interese.
c)Termenul de 5 zile este un termen de graţie în cadrul căruia partea în culpă poate să
îşi îndeplinească obligaţiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă
aceste obligaţii nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul
reziliat în condiţiile acestei litere;
d) una dintre părţi îşi cesionează drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul
contract-subsecvent fără acordul celeilalte părţi;
e) la încheierea duratei contractului-subsecvent conform art. 6 din prezentul contractsubsecvent.
Art.17.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contractsubsecvent o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea
urmează să îşi producă efectele.
Art.17.3. Rezilierea prezentului contract-subsecvent nu va avea niciun efect asupra
obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
Art.17.4. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părţii care în mod
culpabil a cauzat încetarea contractului-subsecvent.
Art.17.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contractsubsecvent de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele
situaţii:
a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului-subsecvent, în una dintre
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din
Legea nr. 98/2016;

Se certifică prin prezenta că aceasta este Pagina - 5 - din 7 a
Contractului subsecvent nr.... ”Servicii de analize Sars-Cov-2 (Covid-19) și anticorpi” cu nr. ...../.../.../..2021 la
Acordul cadru ”Servicii de analize Sars-Cov-2 (Covid-19) și anticorpi” Nr....... din ........2021
Operator de date cu caracter personal 8345/2008

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost
constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Art.18. Cesiunea
Art.18.1. Prestatorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele
născute din prezentul contract-subsecvent numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al
achizitorului.
Art.18.2. Încălcarea prevederilor art. 11 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului
comisoriu de gradul II, reglementat de art. 1.553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin
drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă.
Art.19. Revizuirea și modificarea contractului-subsecvent precum și dispoziții
conexe
Art.19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului-subsecvent,
de a conveni modificarea clauzelor contractului-subsecvent, prin act adiţional, cu excepţia
clauzelor prevăzute la Art. 4, Art.5 şi Art.6.
Art. 19.2 Oricare din parti poate solicita modificarea contractului-subsecvent.
Art.19.3 Revizuirea si modificarea se poate efectua numai in situatia in care in urma
unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le
prevada.
Art.19.4 Modificările facute nu vor afecta caracterul general al contractului-subsecvent
si vor respecta conditiile prevazute la Art.221 si Art.222 din Legea 98/2016.
Art.19.5 În situatia nerespectarii prezentului art. 20 autoritatea contractanta are dreptul
de a rezilia unilateral prezentul contract-subsecvent.
Art.20. Conflictul de interese
Art.20.1. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului
contract-subsecvent de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în
procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de
atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea
contractului-subsecvent, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv.
Art.21. Soluţionarea litigiilor
Art.21.1. Documentaţia de atribuire elaborată de achizitor şi oferta emisă de prestator,
vor servi interpretării contractului-subsecvent în caz de divergenţă.
Art.21.2. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul
sau în legătură cu îndeplinirea contractului-subsecvent.
Art.21.3. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
Art.22. Limba care guvernează contractul-subsecvent
Art.22.1. Limba care guvernează contractul-subsecvent este limba română.
Art.23. Comunicări
Art.23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract-subsecvent trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
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Art.23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Art.23.3 Persoanele de contact la data semnării acestui contract-subsecvent sunt:
(1) BENEFICIAR: D.E.C.S.I.C. – Reprezentant Tel: 0751177071, E-mail :
decsic.voluntari@yahoo.com;

Adresa de corespondență: Voluntari, Str.Tudor Vladimirescu nr.40, Judeţul Ilfov, C.P.
077190.
(2) PRESTATOR: – ................... – Administrator Tel: ........................ E-mail:
................................... Adresa de corespondență: oraşul Voluntari, Str. ............. nr.........,
..................., județul/Sector........., C.P. .....................
Art.25. Legea aplicabilă contractului-subsecvent
Art.25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract-subsecvent conţine 7 (șapte) pagini, la care se adaugă documentele
contractului-subsecvent, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 şi a fost încheiat astăzi ..../...../2021,
în 2 exemplare cu valoare juridică egală, din care unul pentru Achizitor şi unul pentru
Prestator.

ACHIZITOR

PRESTATOR

Directia Educatie Cultural-Sportiva
si Identitate Comunitara
Director
Oprea Mariana
Contabil șef,
Ranete Eugenia

Întocmit și avizat,
Șef serviciu juridic, achiziții publice și administra tiv
Gheorghe Virgil
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