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PROIECT   DE   CONTRACT 

 

CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII 

 PENTRU ELABORAREA  STUDIILOR, LIVRABILELOR ȘI DATELOR 

 ÎN CONFORMITATE CU OBLIGAȚIILE CE REVIN AAOPFR 

 ÎN CADRUL PROIECTULUI DIONYSUS  

 

NR. <NR. CONTRACTULUI> 

FINANȚAT DIN [BUGETUL GENERAL AL UE/FED] 

 

 

ASOCIAȚIA ARMATORILOR ȘI OPERATORILOR PORTUARI – FLUVIALI DIN ROMÂNIA (AAOPFR) 

<Statut juridic/titlu> 

<Numărul înregistrării oficiale> 

<Adresa oficială completă> 

ACHIZITOR  

pe de o parte      ȘI 

<Numele oficial complet al contractantului> 

<Statut juridic/titlu> 

<Numărul înregistrării oficiale> 

<Adresa oficială completă> 

<Număr TVA> 

CONSULTANTUL 

pe de altă parte 

au convenit după cum urmează: 

 

TITLUL CONTRACTULUI 

Achiziție servicii de consultanță  tehnică pentru elaborarea documentelor de planificare și implementarea 

corespunzătoare a activităților ce revin AAOPFR, în calitate de Partener în cadrul proiectului 

„DIONYSUS -  DTP3-576-3.1”. 

 

1. Obiectul contractului 

Obiectul prezentului contract  îl reprezintă prestarea de „Servicii de consultanță externă în vederea 

elaborării Studiilor, Livrabilelor și Datelor în conformitate cu obligațiile ce revin AAOPFR în cadrul 

pachetelor de lucru: 

 a. Transport Corridors &IWT Markets (T1) 

 b. Danube Inland &Sea Ports Analysis& Recommendations (T2) 

 c. Integrated Port Development (T3) 

 d. Pilot Cases (T4) 

în cadrul proiectului DIONYSUS finanțat prin programul Interreg – Programul Transnațional Dunărea.  
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2. Prețul contractului  

2.1 Prețul prezentului contract, stabilit în EURO, este un preț global. Valoarea contractului este de 

............  Euro, incluzând TVA.  

2.2  Plata aferentă prestării serviciilor se va face în tranșe, după cum urmează: 

       a. Tranșa 1 aferentă Activității T.1 ………… Euro, 

       b. Tranșa 2 aferentă Activității T.2  ............... Euro, 

       c. Tranșa 3 aferentă Activității T.3……....…  Euro, 

       d. Tranșa 4 aferentă Activității T.4…...……  Euro. 

Nu se acordă avans.  

3. Ordinea priorității documentelor aferente contractului 

 Următoarele documente vor fi considerate ca făcând parte din prezentul contract, în următoarea ordine 

a priorității: 

a. Caiet de sarcini; 

b. Oferta; 

c. Contractul. 

 Diversele documente care constituie prezentul contract vor fi considerate ca explicându-se reciproc, în 

caz de ambiguități sau divergențe, documentele vor prevala în ordinea menționată mai sus. Actele 

adiționale vor avea ordinea priorității documentului la care sunt anexate. 

4. Limba contractului 

4.1 Limba contractului și a tuturor formelor de comunicare scrisă dintre Achizitor și Consultant va fi 

limba engleză și română. 

4.2 Toate rapoartele/documentele menționate anterior vor fi elaborate în limba română și în limba 

engleză (în caz de contradicții/specificații neclare, se va lua în considerare limba engleză). 

5. Obligațiile Achizitorului 

5.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Consultantului orice informație și/sau document 

considerat relevant pentru îndeplinirea prezentului contract. Astfel de documente vor fi restituite 

Achizitorului la sfârșitul perioadei de îndeplinire a sarcinilor. 
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5.2 Achizitorul se obligă să coopereze cu Consultantul și îi va oferi informații pe care acesta din urmă 

le poate solicita în mod rezonabil în vederea îndeplinirii prezentului contract. 

5.3 Achizitorul se obligă să îi ofere Consultantului asistență rezonabilă, la cererea acestuia, în vederea 

obținerii de copii ale legilor, regulamentelor și informații cu privire la autoritățile locale. 

5.4 Achizitorul se obligă să îi notifice Consultantului, în termen de 7 zile lucrătoare de la livrare, 

decizia sa cu privire la documentele primite, oferindu-i motive în cazul respingerii rapoartelor sau 

documentelor sau se obligă să îi solicite rectificări. În cazul în care Achizitorul nu face niciun 

comentariu privitor la documente sau rapoarte în termenul respectiv, Consultantul poate solicita 

acceptarea în scris a acestora. Rapoartele sau documentele se considera că au fost aprobate de către 

Achizitor dacă aceasta din urmă nu îl informează în mod expres pe Contractant cu privire la orice 

comentariu în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului sau documentului. Consultantul va 

rezolva orice solicitare în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință a comentariilor Achizitorului. 

5.5 Achizitorul se obligă să achite facturile trimise de Consultant în termen de maxim 30 de zile 

conform Legii nr. 72/2013,  de la data primirii facturii și recepției serviciilor conform art. 2.2. Facturile 

vor fi trimise după aprobarea documentelor și vor fi calculate la cursul de schimb valutar al BNR din 

ziua emiterii fiecărei facturi. 

6. Obligațiile Consultantului 

6.1 Consultantul se obligă să execute sarcinile care i s-au atribuit în conformitate cu Caietul de Sarcini, 

anexat la prezentul contract. 

6.2 Consultantul se obligă să execute prezentul contract cu grija, eficiența și efortul cuvenit, în 

conformitate cu bunele practici profesionale. 

6.3 Consultantul se obligă să pună la dispoziția Achizitorului, a Autorității de Management și a 

Comisiei Europene, la cererea acestora, fără întârziere, orice informații sau documente privind 

condițiile în care prezentul contract este executat. 

6.4 Consultantul se obligă să elaboreze și să depună Rapoartele, Livrabilele și Datele solicitate la 

termenele prevăzute în Caietul de Sarcini. 

6.5 Toate rapoartele și datele sub formă de hărți, diagrame, schițe, specificații, planuri, statistici, 

calcule, formate și informații din bazele de date, programe informatice sau orice dosare justificative 

sau materiale dobândite, colectate și pregătite de către Consultant pentru îndeplinirea prezentului 

contract, precum și orice efecte ale executării prezentului contract vor constitui proprietatea absolută a 

Achizitorului, cu excepția cazurilor în care se menționează altfel. La executarea prezentului contract, 

Consultantul se obligă să pună la dispoziția Achizitorului orice astfel de documente și informații. 

Consultantului nu îi este permis să păstreze copii ale unor astfel de documente și informații și nu îi este 
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permis să le utilizeze în alte scopuri decât cele legate de prezentul contract fără acordul preliminar din 

partea Achizitorului 

6.6 Consultantul va lua orice măsuri necesare în vederea asigurării vizibilității finanțării de către 

Uniunea Europeană. În acest scop, Consultantul se obligă să includă în fiecare pagină a rapoartelor și a 

altor documente logo-urile puse la dispoziție de Achizitor. 

6.7 Toate documentele se vor păstra pentru o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată conform 

prezentului contract. Acestea includ orice documente referitoare la venituri și cheltuieli și la orice 

evidențe necesare în verificarea documentelor justificative, inclusiv fișe de prezență, bilete de avion 

sau de alte mijloace de transport, fișe de salariu sau facturi privind plata remunerației către experți și 

facturi sau chitanțe privind cheltuielile ocazionale. 

6.8 Consultantul se obligă să le permită Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și 

Curții Europene de Conturi să verifice modalitatea de executare a prezentului contract, analizând 

documentele și făcând duplicate ale acestora sau prin intermediul verificărilor la fața locului, inclusiv 

verificarea documentelor originale. În vederea acestor verificări și audituri, organismelor Uniunii 

Europene menționate mai sus li se va permite să întreprindă, dacă este necesar, un audit complet pe 

baza documentelor contabile justificative, a documentelor contabile și a oricăror documente relevante 

pentru finanțarea prezentului contract. Consultantul se obligă să asigure în orice moment rezonabil 

accesul la fața locului, în special la birourile Consultantului, pentru consultarea informațiilor stocate pe 

calculatorul acestuia, a informațiilor contabile și tuturor informațiilor necesare auditului, inclusiv a 

informațiilor referitoare la salariile individuale ale persoanelor implicate în îndeplinirea prezentului 

contract. Consultantul se obligă să se asigure că informațiile sunt disponibile cu ușurință în orice 

moment al auditului și, în cazul în care acest lucru se solicită, că informațiile sunt puse la dispoziție 

într-o formă adecvată. Aceste verificări pot avea loc până la 5 ani de la efectuarea ultimei plăți. 

7. Soluționarea litigiilor 

Orice litigii care decurg din sau se referă la prezentul contract și care nu pot fi soluționate în alt fel vor 

face obiectul competenței judiciare exclusive a României, aplicându-se legislația națională a 

Achizitorului. 

 

 

  ACHIZITOR ,     CONSULTANT, 

 


