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CO NTR AC T DE SERVICII
Servicii de publicitate în presa audiovizuală Lotul 2

în tem eiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice privind achiziţiile publice, s-a încheiat 
prezentul contract de prestare de servicii 

între

1. Părţile contractante

M U NICIPIUL DEVA, adresa sediului: Deva, Piaţa Unirii nr. 4, telefon 0254 / 213435, 0254 / 226176, 
cod fiscal 4374393, judeţul Hunedoara, reprezentat prin dl. N icolae-Florin Gancea. cu funcţia de Primar, 
în calitate de Achizitor, pe de o parte
şi
FA BIM A R  PR ESTC O M  SRL, cu sediul social în municipiul Hunedoara. Str. Romanilor, Nr. 32, Judeţul 
Hunedoara, telefon/fax 0722281876, Registrul Com erţului: J20/1710/1994 cod fiscal CUI 6822418. având 
numărul de cont R 010TR EZ3675069X X X 000164 deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin M ariana 
Frăţileseu, avand funcţia de adm inistrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea num ite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asum ate prin contract;
djservicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
ejproduse - echipam entele, m aşinile, utilajele, piesele de schim b şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform  contractului;
fjforţa m ajoră - reprezintă o îm prejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
im previzibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, şi care face im posibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urm are a unei carantine, em bargou, enum erarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este eonsiderat forţă m ajoră un evenim ent asem enea celor de mai sus care, ţară a crea o 
im posibilitate de executare, faee extrem de eostisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul 
exprim at în zile începe să eurgă de la începutul primei ore a primei zile a term enului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a term enului; ziua în cursul căreia a avut loc un evenim ent sau s-a 
realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul term enului. Dacă ultim a zi a unui 
term en exprim at altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o dum inică sau o sâmbătă, termenul se 
încheie la expirarea ultimei ore a urm ătoarei zile lucrătoare.
3. Interpretare
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi’Nau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se speeifică 
în mod diferit.
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4. O biectul şi preţul eontractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de publicitate în presa audiovizuală -  producţie şi 
difuzare, în perioada convenită şi în conform itate cu obligaţiile asum ate prin prezentul contract, în baza 
com enzilor scrise, emise de achizitor.
4.2. - A chizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii de publicitate în presa audiovizuală -  producţie şi difuzare.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este în sum ă 
de 383.160,00 lei fără TVA, respectiv 455.960,40 lei inclusiv T .V .A ., defalcat astfel:
1. Secţiunea TELEVIZIUNE.

Nr. Descrierea
serviciilor

UM Cantitate
estim ată

Preţ unitar
(fără TVA)

V aloare (fără
TVA)

1. A nunţ informativ
minut

48/an 70 3360

2.
Ştire inform ativă m inut

120/an 250 30000
3. Em isiune

inform ativă
m inut

4200/an 70 294000

2. Secţiunea RADIO,
Nr. Descrierea

serviciilor
UM Cantitate

estim ată
Preţ unitar
(fără TVA)

Valoare (fără
TVA)

1.
A nunţ informativ

m inut 96/an 50 4800

2.
Ştire informativă minut 84/an 350 29400

3. Em isiune
inform ativă

m inut 480/an 45
21600

4.4 -  Achizitorul nu are obligaţia de a com anda prestarea serviciilor pentru întreaga cantitate şi valoare 
prevăzută în contract. în cazul în care achizitorul nu va cheltui întreaga sum ă prevăzută în contract, 
prestatorul nu va putea emite pretenţii financiare pentru sum a răm asă necheltuită.

5. Durata contractului
5.1.- Durata prezentului contract este de 12 luni şi va intra în vigoare de la data semnării de către am bele 
părţi, înregistrării la sediul achizitorului şi depunerea garanţiei de bună execuţie.

6. D ocum entele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini nr. 1521/06.01.2022
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară
c) garanţia de bună execuţie
d) angajam ent ferm de susţinere din partea unui terţ, (daca este cazul).
e) acord de asociere (daca este cazul)
6.2. în cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anum ite elem ente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini.

7. O bligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele 
convenite şi în conform itate cu obligaţiile asum ate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau perform anţele prezentate în 
propunerea tehnica, anexă la contract.
7.3 -  Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conform itate cu oferta.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni In justiţie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de îneălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocm it de către achizitor.
7.5 -  Prestatorul se obligă să aducă, de îndată, la cunoştinţa achizitorului orice m odificare în legătură cu 
posturile locale de radio şi televiziune din portofoliu (ex; m odificarea grilei de program e, încetarea 
emisiei, rezilierea contractului etc.)

8. O bligaţiile principale ale achizitorului
8.1 -  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în term enul convenit.
8.3 -  Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în term en de 30 zile calendaristice, de la 
prim irea şi înregistrarea facturii şi a anexei la factură la achizitor (anexa va conţine serviciile prestate).
8.4 - în cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, în tem eiul art. 7 alin .l din Legea nr. 72/2013, 
term enul de plată prevăzut la pct.8.3 se prelungeşte până la m aximum 60 de zile calendaristice.
8.5 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în term en de 28 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. După ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai seurt tim p posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asum ate prin 
eontraet, atunci achizitorul are dreptul de a deduee din preţul contractului, ca penalităţi, o sum ă 
echivalentă cu 0,1 % /zi din valoarea servieiilor neprestate, până la îndeplinirea efeetivă a obligaţiilor.
9.2 In cazul in care achizitorul nu efectuează plăţile la term enul stabilit in contract , prestatorul poate 
aplica penalitati de 0,1 %  / zi de intarziere, din plata neefectuata, pana la Îndeplinirea efectiva a 
obligaţiilor.
9.3 - N erespectarea obligaţiilor asum ate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asum ate de prestator prin prezentul contract şi în term enele 
prevăzute în acest sens, atrage Încetarea de drept a contractului, fără a pune în întârziere, fără som aţie şi 
fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la aparaţia unor circum stanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care eonduc la m odificarea clauzelor contraetuale as tf  
el îneât îndeplinirea contraetului respectiv ar fi contrară interesului public .
9.6 - în cazul prevăzut la clauzele 9.4 şi 9.5 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din eontraet îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului .
9.7 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o com pensaţie, dacă acesta din urm ă dă falim ent, cu condiţia ca această denunţare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata eorespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contraetului.

10. G aranţia de bună execuţie a eontractului
10.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de buna execuţie a contractului in cuantum  de 10% din 
preţul contractului, fara TVA, respectiv 38.316,00, in termen de 5 zile lucratoare de la sem narea si 
inregistrarea contractului la sediul autoritatii contractante.
10.2 -  (1) G aranţia de buna execuţie a contractului se constituie in conform itate cu prevederile art. 40 
alin (1) sau alin .(3) din Hotararea nr. 395/2016 respectiv fie prin viram ent bancar in contul 
R083TR EZ3665006X X X 000122 deschis la Trezoreria Deva, sau printr-un instrum ent de garantare



em is in condiţiile legii de o institutie de credit din Rom ania sau din alt stat sau o societate de asigurări, 
care devine anexa la c o n tra c t, fie prin reţineri successive din sum ele datorate pentru facturi parţiale.

(2) în cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie conform art. 40 alin (3) din HG 395 
/2016, respectiv, prin reţineri succesive din sum ele datorate pentru facturile parţiale până la acoperirea 
integrală a cuantum ului de 10% din preţul contractului fără TVA, contractantul are obligaţia de a 
deschide un cont distinct la dispoziţia M unicipiului Deva, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul 
organului fiscal com petent în adm inistrarea acestuia.

(3) Suma iniţială care se depune de către contractant la deschiderea contului, nu trebuie să fie 
mai m ică de 0,5%  din preţul contractului fără TVA, respectiv nu trebuie să fie mai mică de 1.905.80 lei, 
înainte de începerea execuţiei contractului.

(4) în cazul în care ofertantul câştigător nu constituie garanţia în term en de 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului, autoritatea contractantă va reţine garanţia de participare, ofertantul pierzând 
astfel sum a constituită.
10.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să em ită ordinul de 
începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.4 - Achizitorul are dreptul de a em ite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asum ate prin prezentul contract. A nterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.
10.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în term en de 14 zile de la data 
Îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asum ate prin contractul de achiziţie publica/contractul 
subsecvent respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
(se precizează modul de restituire şi term enul a se vedea art. 42 din H.G. 395/2016)

11. A lte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism ul şi 
prom ptitudinea cuvenite angajam entului asum at şi în conform itate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipam entele şi orice alte asem enea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în m ăsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conform itate cu caietul de 
sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi m etodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. A lte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
12.2 - Orice com unicare dintre părţi cu privire la îndeplinirea achiziţionării de servicii de publicitate în 
presa audiovizuală se va face pe bază de com andă scrisă.

13. R ecepţie şi verificări
13.1 - A chizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conform itatea 
lor cu prevederile din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi îm puterniciţi, în conform itate 
cu prevederile din prezentul contract. A chizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, 
identitatea persoanelor îm puternicite pentru acest scop.
13.3 -  Recepţia sau verificarea conform ităţii serviciilor prestate se va face pe baza de proces-verbal.
13.4 -  Procedura de recepţia sau verificarea nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data prestării 
serviciilor. In cazuri justificate in mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de 

recepţie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice.



14. începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul precizat la pct.5.

(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de com un acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza eontractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 
fi term inată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) în cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circum stanţe neobişnuite suseeptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 
către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de com un acord, perioada de prestare şi vor sem na un 
act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respeetă perioada de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în tim p util, achizitorului. M odificarea datei/perioadelor de prestare se 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - în afara cazului în care aehizitorul este de acord cu o prelungire a term enului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solieita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele deelarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. Plata se va face după fiecare com andă dată şi prestată.
15.2 - Preţul contractului este ferm.

16. Subcon tractau ţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte 
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a sem nat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia 
se constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract.
16.4 - (1) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un 
subcontractant fără acceptul autorităţii contractante.

(2) Introducerea/m odifiearea unui subcontractant nu trebuie să conducă la m odificarea propunerii 
tehnice sau financiare iniţiale.

17. Forţa majoră şi cazul fortuit
17.1 - Forţa m ajoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asum ate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei aeesteia în maxim um  10 zile de la încetare.
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17.6 - Dacă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, tară ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17.7 - Cazul fortuit este un evenim ent care nu poate fi prevăzut şi nici îm piedicat de către cel care ar fi 
fost chem at să răspundă dacă evenim entul nu s-ar fi produs.
17.8 - Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el 
este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - A chizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 de 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 com petente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Com unicări
20.1 - (1) Orice com unicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transm isă în scris.

(2) Orice docum ent scris trebuie înregistrat atât în mom entul transm iterii, cât şi în momentul 
primirii.
20.2 - Com unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii com unicării.

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform  legilor din România.

22. Modificarea contractului
22.1 .Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni m odificarea 
clauzelor prezentului contract în condiţiile prevăzute de art. 221 -  222 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.
22.2 .M odificările nesubstanţiale, astfel cum sunt prevăzute în lege, sunt singurele m odificări ale 
contractului care pot fi făcute în tim pul executării acestuia..
22 .3 .La prezentul contract nu pot fi efectuate modificări substanţiale.
22.4.M odificările contractului nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii 
de atribuire, prin introducerea de condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar ti putut 
determ ina anularea sau dim inuarea avantajului com petitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat 
câştigător, putând perm ite selecţia altui ofertant decât prestatorul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi 
putut fi acceptată altă ofertă decât cea a prestatorului sau ar fi putut fi atraşi şi alţi participanţi la 
procedura de atribuire.
22.5.Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existenţa unor 
circum stanţe care pot genera m odificarea contractului.
22.6.Partea care propune m odificarea contractului are obligaţia de a transm ite celeilalte părţi propunerea 
de m odificare a contractului cu cel puţin 15 de zile înainte de data la care se consideră că m odificarea 
contractului ar trebui să producă efecte.

23.1 încetarea contractului
23.1 Contractul încetează prin executare, acordul de voinţă al părţilor, ajungere la term en precum şi alte 
cauze prevăzute de prezentul contract.



24. Dispoziţii Finale
24.1 -  Com pletările si/sau m odificările aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, decât 
daca rezulta expres din acte sem nate de am bele parti contractante.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exem plare, câte unul pentru fiecare parte.
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