ACORD-CADRU DE SERVICII
Nr. ____ din data de ___________

Preambul
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. - ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC, cu sediul in Bucureşti,
sector 1, Str. Alexandru Lahovary nr. 7, adresă de corespondență în București, sector 1, str. Polonă nr. 24-26, având
codul fiscal 11782204, cont IBAN RO 22 TREZ 70121G431900XXXX deschis la Trezoreria Statului București
Sector 1, tel: 021.318.37.67, reprezentată prin doamna Oana Valeria ZAHARIA, în calitate de Director, denumită în
continuare AMPT, în calitate de Promitent-achizitor, pe de o parte
şi
1.2. - ___________________, cu sediul social în ___________________, cod de înregistrare fiscală ________,
tel/fax___________________, cont IBAN _______________ deschis la _________, denumită în continuare
Promitent-prestator, pe de altă parte.
2. OBIECTUL ACORDULUI-CADRU
2.1. - Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor subsecvente ce
urmează a fi încheiate în vederea achiziţiei de servicii de producție TV, producție radiofonică, cu furnizarea de
programe cumpărate, dezvoltate sau care conțin materiale produse sau coproduse pentru Programul Cultural
”București-Centenar” precum și la achiziția de servicii de agenții de presă și prestate de autori și artiști independenți
pentru Programul cultural “București - Centenar”.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. - Prezentul acord-cadru intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și are o durată de 13 de luni.

4. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. - (1) Valoarea maximă totală pentru întregul acord-cadru este de ……………………………. lei fără TVA.
(2) Preţurile unitare sunt următoarele/sunt detaliate în Anexa 2: _______________.
4.2. - Prețul rămâne ferm pe toată durata derulării acordului-cadru.
5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1. - Documentele contractului sunt:
a) anunțului de participare nr. ………..;
b) caietul de sarcini nr. ……;
c) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
6. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE
6.1. - Frecvenţa, durata şi valoarea contractelor subsecvente se stabilesc în funcţie de fondurile alocate cu această
destinaţie Promitentului-achizitor.

7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PROMITENTULUI-PRESTATOR
7.1. - Promitentul-prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul-achizitor, sa
presteze serviciile conform ofertelor tehnică și financiară.
7.2. - Promitentul- prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte cel putin conceptul prezentat in oferta sa nr.
_______, document al prezentului acord-cadru.
7.3. - Promitentul- prestator se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.
7.4. - Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să
realizeze cel putin urmatoarele:......................................................., conform ofertei selectate.
7.5. - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească Promitentul-achizitor:
i) în cazul unor reclamații și/sau acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de produsele, materialele, instalațiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu obiectul contractului, precum și în cazul producerii unor
prejudicii care derivă din greşeli, imperfecţiuni, omisiuni sau inexactităţi intervenite in timpul
executarii contractului si care sunt imputabile prestatorului;
ii) împotriva oricăror 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
beneficiar.
7.6. - Promitentul-prestator ia act și isi exprimă în mod anticipat acordul cu privire la faptul că poate fi chemat în
garanție de către Promitentul-achizitor pentru prejudiciul rezultat din executarea, neexecutarea sau executarea
defectuoasă/parțială a obligațiilor asumate.
7.7. - În cazul în care serviciile prestate în baza acordului-cadru și a contractelor subsecvente nu corespund
standardelor de calitate solicitate de Promitentul-achizitor și prevăzute de lege, Promitentul-prestator se obligă să
asigure refacerea lor astfel încât acestea să respecte standardele menționate anterior fără alte cheltuielii pentru
Promitentul-achizitor.
7.8. - Promitentul-prestator are obligația de a supraveghea realizarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii, de a
asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte necesare prestării
serviciilor,cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută de lege/contract
sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.
7.9. - În raporturile dintre părți, Promitentul-prestator este pe deplin responsabil pentru modul de prestare a serviciilor
indiferent dacă sunt realizate direct de el sau prin prepușii săi.
7.10. - Promitentul-prestator este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturile sau
documentele emise de acesta în legătură cu realizarea contractului. Promitentul-prestator va suporta orice prejudiciu
produs Promitentului-achizitor ca urmare a informațiilor incorecte, incomplete sau greșite transmise acestuia.
7.11. - Prin prezentul contract, Promitentul-prestator declară că își asumă răspunderea penală și civilă cu privire la
prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, Promitentului-achizitor fiind astfel exonerat de orice răspundere cu
privire la acestea.
8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI
8.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-prestator, să
achiziţioneze serviciile de producție TV, producție radiofonică, cu furnizarea de programe cumpărate, dezvoltate sau
care conțin materiale produse sau coproduse pentru Programul Cultural ”București-Centenar” precum și la achiziția
de servicii de agenții de presă și prestate de autori și artiști independenți pentru Programul cultural “București Centenar” , în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
8.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu achiziţioneze, pe durata prezentului acord-cadru, serviciile care fac
obiectul acestuia, de la un alt operator economic, cu excepţia cazului în care Promitentul-prestator declară că nu mai
are capacitatea de a le presta.
8.3. - Promitentul-achizitor se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de către Promitentul-prestator în
termen de 30 de zile de la data comunicării facturii fiscale de către Promitentul-prestator, dacă procesul-verbal de
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recepție callitativă și cantitativă a serviciilor prestate și care se solicită a fi plătite a fost încheiat fără obiecțiuni de
către Promitentul-achizitor.
8.4. - Promitentul-achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi a
contractelor subsecvente.
9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
9.1. - În cazul în care, din culpa sa, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractele
subsecvente sau le îndeplinește în mod necorespunzător în tot sau în parte, atunci Promitentul-achizitor este
îndreptăţit să deducă din preţul acestora, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%,
calculată pentru fiecare zi de întârziere pânã la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale , cu excepția cazului
în care Promitentul-achizitor poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă
a obligațiilor. Penalitățile stabilite sunt stipulate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor
la timp sau în locul menționat și nu sunt de natură să elibereze Promitentul-prestator de executarea în natură a
obligației principale, dacă acest lucru mai este posibil.
9.2. - De asemenea, Promitentul-achizitor are dreptul să declare unilateral rezilierea contractului, fără nicio altă
procedură judiciară sau extrajudiciară, cu daune-interese pentru prejudiciile cauzate.
9.3. - Rezilierea unilaterală a contractului va opera de drept, la expirarea termenului de 30 de zile acordat
Promitentului-prestator pentru executarea obligațiilor neexecutate sau executarea corespunzătoare a acestora, dacă
acesta nu înțelege să își execute întocmai obligațiile asumate în acest termen.
9.4. - Promitentul-achizitor are dreptul de a invoca pactul comisoriu fără a mai fi necesară acordarea unui termen sau
punerea în întârziere (aceasta rezultând din simplul fapt al neexecutării) în următoarele cazuri:
a) Promitentului-prestator cesionează obligațiile sale prevăzute în prezentul contract;
b) Promitentului-prestator i se retrage licența de funcționare sau, după caz, își pierde dreptul de a profesa;
c) Promitentului-prestator nu constituie garanția de bună execuție în condițiile stabilite prin contract.
9.5. - Promitentul-achizitor va notifica pactul comisoriu, în mod obligatoriu, în scris acest lucru celeilalte părți
precizând totodată motivul deciziei sale.
9.6. - În toate aceste cazuri, Promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data încetării acestuia. Toate drepturile și obligațiile părților născute până la data
încetării contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia.
9.7. - În cazul în care, chiar și după aplicarea prevederilor referitoare la penalități din prezentul contract, Promitentulprestator nu își îndeplinește obligațiile, Promitentul-achizitor are dreptul de a duce la îndeplinire el însuși sau prin
încheierea de convenții cu terți a oricărei obligații ce incumbă Promitentului-prestator și care nu a fost îndeplinită de
acesta în condițiile stabilite. În acest caz, Promitentul-prestator va suporta costurile aferente.

10. SUBCONTRACTANŢI
10.1. - Dispozițiile legale și clauzele contractuale referitoare la subcontractanți vor fi prevăzute, după caz, în
contractele subsecvente încheiate în executarea prezentului acord- cadru.
11. AMENDAMENTE
11.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
12. FORŢA MAJORĂ
12.1. - Forta majora este constatată de către o autoritate competentă.
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12.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
12.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, în termen de
cel mult 5 zile de la apariţia acesteia, producerea acesteia şi să ia orice măsuri în vederea limitării consecinţelor.
12.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată
pretinde celeilalte daune-interese.
12.6. - Cazul fortuit este exonerator de raspundere civila in conditiile Codului civil si cu respectarea termenelor de
informare a celeilalte parti contractante stabilite prin prezetul contract.
13. ÎNCETAREA ACORDULUI CADRU
13.1. - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) prin ajungere la termen, cu realizarea integrală a obligațiilor asumate de părțile contractante;
b) părţile convin de comun acord încetarea acordului-cadru;
c) prin reziliere, în condiţiile clauzelor din prezentul acord-cadru;
d) prin denunţare unilaterală în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (2) și art. 223 alin. (1) din Legea nr.
98/2016, cu notificarea prealabilă de minim 10 zile a Promitentului-prestator.
f) prin imposibilitate de executare.
13.2. Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea acordului-cadru şi, implicit, a contractului
subsecvent aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care
Promitentul-prestator a intrat în insolvență, în condiţiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fără ca denunţarea să
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Promitentul-achizitor, cu respectarea
prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
13.3. - Încetarea acordului- Cadru în oricare din situaţiile menţionate la art. 13.3 nu va avea niciun efect asupra
obligaţiilor deja scadente între părţi.
13.4. (1) Încetarea acordului-cadru conform art. 13.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în
derulare.
(2) În situaţia prevăzută la art. 13.1. lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi timp a contractului
subsecvent aflat în derulare.
(3) Încetarea acordului cadru conform art. 13.2. lit. c) şi f) va conduce în mod automat şi la încetarea contractului
subsecvent aflat în derulare.
(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu va afecta termenii şi condiţiile din acordul
cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente care rămân în derulare şi pe care le
completează

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
14.1. - Promitentul-achizitor şi Promitentul-prestator 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.
14.2. - Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul
procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau
denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează de cătr e instanța competentă în
circumscripţia căruia se află sediul beneficiarului.
15. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL CADRU
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15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
16. COMUNICĂRI
16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat ori prin fax/mijloace
electronice de comunicare, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, la următoarele adrese:
 București, sectorul 1, Str. Polonă, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti, fax: 021.318.37.66, e-mail:
secretariat@ampt.ro , pentru Promitentul-achizitor
 ________________________ pentru Promitentul-prestator
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
17. NULITĂŢI
17.1. - Dacă o clauză a acestui acord cadru va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate
de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă sa fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă
cât mai cu putinţă spiritului acordului cadru.
18. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezentul acord cadru, în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

Promitent-achizitor,
ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR
ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC
Director – Oana ZAHARIA
Contabil Șef – Cristina IACOB
Șef birou achiziții – Cornelia APOSTOL
Coordonator Compartiment Cooperare
și Organizare Evenimente – Primavera DUMA

Promitent-prestator,
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