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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operalional Capital Uman20l4 -2OZO
Axa prioritartr 5: ,,Dezvoltare local[ plasat[ sub responsabilitatea comunit6tii,,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sdrdciei qi a oric6rei forme de discriminare
Prioritatea de investitii f.ii: Strategii de dezvoltare local[ plasate sub responsabilitatea comunitd]ii
Obiectivul specific 5.2: Reducerea numdrului de persoane aflate in risc de sardcie sau excluziune social6 din comunit6lile
marginalizate din zona rurali qi oraqe cu o populalie de pdnb la 20.000 locuitori prin implementarea de m6suri/ operaliuni
integrate in contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai pulin dezvoltate
Titlul proiectului: ,,Dezvoltare economica si sociala in comuna CARNA, Judetul DoLJ"
Contract nr.: POCU/3 0315121130386
Beneficiar: Comuna Carna, Judeful Dolj
Parteneri: Pl - $coala Gimnaziala Cama; P2-Asociatia GAL Valea Dunarii; p3- Asociatia Simt Civic

CONTRACT PRESTARI SERVICII

din data

1. PREAMBUL
in temeiul Legii nr.98l20l6privind achiziliile publice, a Hotdrdrii de Guvern nr.395l2Ol6 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referito are laatribuirea contractului
de achiziJie public6 in Legea m. 9812016 privind achizitiile publice a fost incheiat prezentul
contract de prestdri de servicii

Plrfile
COMUNA Carna, cod de inregistrare fisca16 16397927, avand sediul in Calea Craiovei,

nr. 58, jud. Dolj, Romania, teleforr/fax: 0251 256 824, email: carna_dunareni@cjdolj.ro,
rcprezentatd legal de ............ ...., av6nd funcfia de primar, in calitate de
Achizitor, pe de o parte,

Si
SC flr. _: jud. _,

, contteleforVfax _,
reprezentatd,

.- director, in calitate de prestator, pe de altdparte.

2. Definilii
2.1 - in prezentul contract urmrtorii termeni vor fi inteqpretati astfel:
a, contract - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b. achizitot gi prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.prelal contractului - preful pldtibil prestatorului de c6tre achizitor,inbazaiontractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdti a c6ror prestare fac obiectul contractului;
e.produse' echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le fumiza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. fotla maiord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreazd greqelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face
imposibild executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerati asemenea
evenimente: tazboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Iriu
este considerat fo46 majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdrti;

nr.

,SA/SRL cu sediul in _, str. 

--,
numdr de inmatriculare J_]J_, cod fiscal

deschis la Trczorcria prin
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3.Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
i-nclyde forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul o'zi"sau o'zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.

4, Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligl s[ asigure zilnic servicii de catering (pregitirea, prepaxarea qi livrarea
hranei) qgntru toti participantii la programele de formare prof.riorrula si-educatie, membrii ai
Grupul Tinta din cadrul proiectului Dezvoltare economico ii sociala in Comuna CARNA, Judetul
DOLJ in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexa la prezentul contract, in de
perioadele convenite gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5. Prelul contractului
5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pl[tibil prestatorului de catre achizitor, este
de _ lei, la care se adauga TVA de _ lei;

6. Durata contractului
6.1 Durataprezentului contract este de luni, de ladatasemnarii acestuiapana
La data data de

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupl constituirea garantiei de buna executie la data de

8. D oc umentele c o ntractul ui
8.1 - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara
- propunerea tehnica
- caietul de sarcini (toate cerintele caietului de sarcini sunt clauze obligatorii si trebuie

respectate de catre prestator)
c) angajamentul ferm de sustinere din partea unui te4, dac6 este cazul;
d) acordul de asociere/subcontractare, dacdeste cazul.
- garantia de buna executie (dupa caz)

9. Obligaliile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligd sd asigure zilnic servicii de catering (pregatirea, prepararea qi livrarea
hranei) pentru toti participantii la programele de formare prof"riorula si-educatie, membrii ai
Grupul Tinta din cadrul Proiectului Dezvoltare economica ii sociala in Comuna CARNA, Judetul
DOLJ in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexa la prezentul contract, in de
perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (l) Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul
9i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnic6,
anexa la contract.
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(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivi cerute de gi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd,in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract
9.3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare intocmit in conformitate cu cerintele din Caieiul de sarcini. Totodata, este rdspunzdtor
at6t de siguranta tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare utilizate, c6t gi de calificarea
personalului folosit pe toat6 durata contractului.
9.4.In situatia in care personalul angajatvzeazade dreptul la greva, prestatorul trebuie sa asigure
desfasurarea activitatii de hranire.

10, Obligaliile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile in termenul convenit.
10.2. Achizitorul se oblig6 sd pl[teasc[ pretul serviciilor cltre prestator in termen de 60 zile dela
emiterea facturii de cdtre acesta.
(1) In situatia in care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in bugetul propriu sumele necesare

efectuarii platilor aferente executarii contractului, desi a pomovat toate formalitatile si actiunile
prevazute de legislatia in vigoare si de instructiunile de implementare a proiectului, ori au
intervenit imprejurari care determinaintarzierea platilor si care nu se dator eaza Achizitorului, iar
Achizitorul dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpa, prevederile afi. ll,pct. 11.2. nu se
aplica.
10.3- DacE achizitorul nu onoreazd" facturile in termen de 30 zile la expirarea perioadei
prevdzute la clauza 1 1.2. prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, exceptand cazul
in care Achizitorul se afla in situatia prevazutala pct. 11.2, (l).Imediat ce achizitorul onoreaz6
factuta, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai taruiu
de I zi lucratoare.

ll. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s6-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractuliri, ca
penalitali, o sumd echivalent6 cuO,lYope ziintaruiere din preful contractului fara T.V.A.
ll.2 'In canil in care achizitorul nu onoreazl facturile in termen de 60 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalit6li, o sum6 echivalent6 cu
O,lYo pe zi intaruiere din plata neefectuat6.
11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p64i, in mod
sulpabil 9i repetat, dE dreptul pdt$ii lezate de a considera contractul de drept ,"iiliut gi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4. Pentru neexecutatea totald. a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are
obligatia de a pl6ti Achizitorului, cu titlu de daune-interese compensatorii, o sum6 in cuantum
egal l}Yo din valoarea Contractului. Se consider6 neexecutare toiala a obligatiilor si situatia in
care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin Prestatorului este partial1 si, totodat6,
necorespunzdtoare.
I 1.5 In cazul in care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin Prestatorului este numai
partiald, dar este corespunz6toare, suma datorutd de acesta Achizitorului, cu titlu de daune-
interese compensatorii va fi cea prevazutala pct. 11.1.
11.6 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare scrisl
adresatl prestatorului, fdrl nici o compensatie, dacl acesta din urm6 d6-faliment, cu conditia ca
aceast6 anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata cores punzatoarepentru
partea din contract indepliniti p6nd la datadenunlIrii unilaterale a contractului.
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12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 Prestatorul se obligl sd constituie garanlia de bund execu{ie a Contractului in cuantum de
5Yo, din valoarea prevdzutd,la articolul 5.1, in termen de 5 zile lucrltoare de la data semndrii
Contractului printr-una din formele prevlzute laart.40 din HG nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de
achiziJie publicS/acordului-cadru din Legea m.98120t6 privind achiziliile publice. Instrumentul
de garantare va fi furnizat Achizitorului in original.
12.2. ln cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sume
datorate din situatiile de plata lunare, intr-un cont deschis de executantlaTrezoreiaStatului, la
dispozitia autoritatii contractante, suma depusa initial nu va fi mai mica de 0,5%o din pretul
contractului, fara TVA.
12.3 Garanlia de bun[ executie a Contractului trebuie s[ fie irevocabila qi va fi in vigoare de la
data emiterii qi p6nd la data semndrii de cdtre Achizitor a procesului verbal de receplie frra
obiecfiuni. Plata acesteia se va executa necondilionat, respectlv la prima cerere a Achiziiorului,
pebazadeclaraliei acestuia cu privire la culpa prestatorului.
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun6 execulie, in limita
prejudiciului creat, dac6 Prestatorul nu ili execut6, executl cu lntdrzierc sau executa
necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenfii
asupra garanliei de bund execu{ie, Achizitorut are obliga}ia de a notifica acest lucru Presiatorului
cdt qi emitentului instrumentului de garantare, precizdnd totodat6 obligafiile care nu au fost
respectate, precum gi modul de calcul al prejudiciului.
12.5 In situalia execut[rii garantiei de bun6 executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de
a reintregi garun\ia in cauzd, raportat la restul rlmas de executat in termen de maxim i zile
lucrltoare de la data executdrii.
12,6 Achizitorul se obligd sd restituie garan\iade bund execulie in termen de 14 zile de laplata
facturii finale, dac6 nu a ridicat pan6 la acea datd,pretentii asupra ei.
12,7 Toate costurile ocazionate de constituirea Garanliei de bun6 execulie qi/sau reintregirea ei
sunt suportate de Prestator.

13. Subcontractanfi
13.1. Prestatorul are obliga{ia,in cazul in care subcontracteazdpdrli din Contract, de a incheia
Contracte cu subcontractanlii desemnaJi, in concordanfa cu oferta gi nu va avea dreptul de a
inlocui/de a introduce noi subcontructar\i fbr6 acceptul prealabil al Achizitorului.
13.2. Contractele incheiate cu subcontractanlii declarati in ofert6 sau cele incheiate, cu
respectarea art. 219 alin. 5 din Legea 9812016, in caztil inlocuirii sau introducerii unor noi
subcontractanti dupl atribuirea contractului,sunt anexe la prezentul contract.
13.3. (1) Prestatorul poate inlocui/introduce/implica noi subcontractanli
contractului, ln urm6toarele situatii :

a) inlocuirea subcontractanlilor nominalizali in oferti qi ale cdror activit6li au
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

dup6 se[rnarea

fost indicate in

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semn6rii contractului in conditiile in care
activitItrile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevdzute in ofertl fafi a se indica initial
opliunea subcontractlrii acestora, numai cu condilia ia nominalizarcaacestora s6 nu repre zinie o
modifi care substantiald a contractului;
c) renunlar ea/rctragerea subcontractantilor din contract.

(2)Prestatorul va transmite pentru noii subcontractanti propugi, certificatele qi alte
documente necesare pentru verificarea de cdtre Achizitor a inexistenl"i rrro. situafii de excludere
9i a resurselor/capabilitdfilor corespunzdtoare pdrfilor de implicare in contract.
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13.4. in situaliile prev6zute la art.13.3, Prestatorul are obligalia de aprezenta Achizitorului cu
cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii activitdtii de c6tre noii subcontractanli acceptaii
de Achizitor, urmdtoarele:

1. contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sd conlind obligatoriu, cel pufin
urmdtoarele elemente:
a) activitdlile ce urmeazdafi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanli;
c) valoarea aferentl prestatiilor noilor subcontractanfi.

2. declwatii pe propria rdspundere ale noilor subcontractanfi prin care aceqtia igi asum[
respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de c6tre Prestator la
ofert6,
aferentd activit6tii supuse subcontractirii.
13.5. In situalia inlocuirii subcontractanfilor nominalizali in oferti gi ale c6ror activitAli au fost
indicate in ofertd ca fiind rcalizate de subcontractan\i, prestatorul trebuie sE respecte urmatoarele
conditii:

l. valoarea aferentd activitililor subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declarata
in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd;

2. obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sE modifice obiectul contractului
de subcontractare anterior;

3.obiectul gi valoarea noului contract de subcontractare nu vor con{ine activit6lile
tealizate de cdtre subcontractantul inilial gi nici valoarea aferenti acestora.
13:6. In situalia renunt[riilretrageriiunui subcontractant din contract prin denunJare
unilaterald/rezilierc de cdtre una din p6rfi, Prestatorul are obliga]ia sd preia partea/pagile din
contract aferente activitdtii subcontractate sau sE inlocuiasc[ acest subcontractant cu unnou
subcontractant in condi[iile prezentului capitol.
13.7.(1) Subcontractantul/subcontractanfi igi pot exprima la momentul incheierii Contractului
sau la momentul introducerii acestora in Contract op{iunea de a fi pldtili direct de c6tre
Achizitor.

(2) in situalia optiunii prevdzutd,la alin.l, Achizitorul va efectua pl[1ile directe c[tre
subcontractanJii acceptati doar atunci cdnd prestatia acestora este confirmati prin documente
agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv Achizitor, Prestator gi subcontractant sau de Achizitor qi
subcontractant atunci c6nd, in mod nejustificat, prestatorul blocheazd confirmarea executarii
obligaliilor asumate de subcontractant.

(3) Opliunea subcontractanlilor de a fi plAtili direct de Achizitor nu diminueaza
r[spunderea Prestatorului in ceea ce privegte modul de indeplinire al Contractului.
13.8. Prestatorul are obligatia ca pe toatd durata contractului sE notifice Achizitorului orice
modificlri ale informaliilor privind numele, datele de contact gi reprezentanlii legali ai
subcontractanlilor implica[i in executarea prezentului contract.
13.9. Aplicarea dispozi{iilor prezentului capitol nu diminueazd r6spunderea Prestatorului in ceea
ce privegte modul de indeplinke alprezentului contract.
13.10. Achizitorul igi rezervd dreptul cain caz de incetare anticipatd a contractului, prestatorul
sE fie inlocuit de subcontractantii acceptafi. ln acest caz, Prestaiorului ii revine obligafia de a
cesiona Achizitorului contractele incheiate cu subcontractanfii acceptati, situafiJ in care
Achizitorul va opera modificarea contractului conform art. 221 alin.l, lit.d), subpct. iii) din
Legea nr.9812016,

14. Ter{ul sus(iniitor
14.1 in situalia in care Prestatorul demonstreazd indeplinirea indeplinirea criteriilor referito arcla
situalia economicd gi financiard invocdnd suslinerea unui/unor tegltegi, Achizitorul va solicita
ca Prestatorul gi terful/terfii susfindtor/susfindtori sd rdspundd in mod solidar pentru executarea
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Contractului. Rdspunderea solidard a terfului/te4ilor susfin6tor(i) se va angaja sub condilia
neindeplinirii de cdtre acesta/acegtia a obligaliilor de sustinere asumate prin angajamentul ferm
de susfinere, anexd la Contract.
14.2 in cazul in care Prestatorul intdmpind dificulta{i pe parcursul executdrii Contractului, iar
pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicd gi financiard gi/sau capacitatea
tehnic6 9i profesionald, a beneficiat de sustinerea unui/unor terfter\i, acesta are obliga{ia s6
gatanteze Achizitorului materializarca aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm de
sustinere, printr-un act incheiat cu terful/terfii susfindtor(i), anex[ la prezentul Contract, in care
se va prezenta modul efectiv prin care te{ul/te{ii suslindtor/sustindtori valvor asigura
indeplinirea propriului angajament de susfinere.
14.3 In cazul in care Prestatorul intdmpini dificultdti pe parcursul executdrii Contractului, iar
pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economic6 qi financiarl qiTsau
capacitatea tehnic6 9i profesionald a beneficiat de susfinerea unui/unor ter\lterli, Prestatorul
cesioneaz[, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice drept la despigubire qi/sau
pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva terfului/te4ilor sus[in6ior(i) pentru
nerespectarea obligaliilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. in acesi sens, frin actul
incheiat intre Prestator qi te4ul lter\ii sustindtor(i), anexd la Contract, pdrfile vor stabiji dreptul
Achizitorului la orice drept la despdgubire gi/sau pretentie la daune p. 

-.*r 
le-ar putea avea

Prestatorul impotriva terfului/terfilor sustin6tor(i) pentru nerespectarea obligaliilor asumate prin
angajamentul ferm de susfinere.
14.4 in cazul in care Prestatorul intdmpind dificultali pe parcursul derullrii Contractului, iar
suslinerea terfului/terfilor vizeaz[ resurse netransferabile, Achizitorul are dreptul de a se adresa
terfului/terlilor suslindtori in vederea asigurdrii indeplinirii obligagilor asumate prin
angajamentul dat.

15, Receplie Si veriJicdri
15.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile dinpropunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obliga\ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitat"u i"pr"r"ntanlilor s6i
imputernicili pentru acest scop.

1 6. incepere, Jinalizare, tntArzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu data de

-'

(2) In cazul in care prestatorul suferl intdrzieri gi/sau suportl costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului pdrfile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este caanl, care se vor adauga la preful contractului.
16.2 - (l)Serviciile trebuie prestate in baza contractului sau trebuie- finalizate in termenele
convenite de parti.
(2) In cazul in care:
-orice motive de int6rziere, ce nu se datoreaz[ prestatorului, sau
-alte circumstante neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin inc6lcarea contractului
de cdtre prestator, indreptdfesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci parfile vor revizui, d. co1n* acord, pirioada de
prestare gi vor semna un act adilional.
16.3 'In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intdrzierc in indeplinirea contractului dI dreptul Uenlnciarului de a solicita pena6t5f
prestatorului.
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1 7. Aj ustarea prelului contractului
17.l - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiar[, anexd la contract.
17.2 ' Prelul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului.

18, Amendamente
18.1 - Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul apariliei unor circumstante carc lezeazd"
interesele comerciale legitime ale acestora gi care ,, uu putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.

19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau parfial obliga{iile sale asumate prin
contract, fbrd sr oblind, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 'Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garar\ia sau orice
alte obligafii asumate prin contract.

20, Incetarea Contractului
20.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara amai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cane,l in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricarc dintre obligatiile ce-i revin.
- nu dispune de certificatele/autorizatiilelavizele necesare functionarii sau nu sunt reinnoite la
expirarea celor existente.
20.2. 'Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de datala cue incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.

?0.3.- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
20.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspundereapartii care in mod culpabil a
cavzat inc etarea contractului.

2 1. Rezilierea contractului
21.1. - Nerespectarea de catre prestator, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin

prezentul contract, da dreptul achizitorului de a reziliacontractul si de a pr.1ind. plata de daune-
interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederili Codului de procedur6
fiscalS.
2I.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de Ia transmiterea
notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest
termen, iar cu privire laplatadaunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu.
21,3.' 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 dataincheierii contractului
si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in uri -ur*u incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.
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21.4. 'Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
achizitor.
2t.5. ' Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoarc pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilate rale acontractului

22, Forla majord
22.1 - Forfa major6 este constatatI de o autoritate competentd.
22.2 ' Forfa majorI exonereazl" pafiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatdperioadain care aceasta aclioneazd,.
22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatl in perioada de acliune a forfei majore, dar ftrd, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdn6 la apariliaacesteia.
22.4 ' Partea contractantd care invoc6 forfa majord" are obligatia de a notifica celeilalte parfi,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozifie in
vederea limitarii consecintelor.

'1".5 
- Dacd forfa majord aclioneazd, sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului
contract, frrd ca vreuna din parfi sd poatl pretindd celeilalte daune-interese.

23. Solulionarea litigiilor
23.1 ' Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disput6 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
23.2 'Dacd, dupl 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul
nu reugesc si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa
sd se solulionezo de c6tre instanlele judecatoregti competente din Rom6nia.

24. Limba care gaverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneazdcontractul este limba rom6n6.

25, Comunicdri
25.1 - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazvt in partea introductiva a
prezentului contract.

ln cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatw la datamentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(2) Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
25.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele preiedente.

26, Legea aplicabild contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Parfile au inteles sd incheie azi

Achizitor,

prezentul contract in trei exemplare.

Prestator,


