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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operalional Capital Uman 2014 -2020
Axa prioritartr 5: ,,Dezvoltare locald plasatd sub responsabilitatea comunitafli"
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea s6rdciei qi a oricdrei forme de discriminare
Prioritatea de investitii f.ii: Strategii de dezvoltare locald plasate sub responsabilitatea comunitElii
Obiectivul specific 5.2: Reducerea num[rului de persoane aflate in risc de sdrdcie sau excluziune social[ din comunit6tile
marginalizate din zona rural[ qi ora$e cu o populafie de p6n6 la 20.000 locuitori prin implementarea de mdsuri/ opera]iuni
integrate tn contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai pulin dezvoltate
Titlul proiectului: ,,Dezvoltare economica si sociala in comuna CARNA, Judetul DQLJ,,
Contract nr. : POCU/3 03 I 5 l2l 130386
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.g8lz)l6privind achiziliile publice, a HotdrArii de Guvern w.395120t6 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contrictului
de achizilie publicd in Legea nr. 98l2Ql6 privind achiziliile publice a fost incheiat prezentul
contract de prestdri de servicii

Pirfile
COMUNA Carna, cod de inregistrare fiscali 16397927, avdnd sediul in Calea Craiovei,

nr. 58, jud. Dolj, Romania, telefon/fax: 0251 256 824, email: carna_dunareni@cjdolj.ro,
reprezentat[ legal de ............ ...., avdnd func]ia de primar, in calitate de
Achizitor, pe de o parte,

nr.

Si
SC SA/SRL cu sediul in _, str. _,

telefon/fax _, numdr de inmatriculare JJ l_, cod fiscal
nr. _, jud. _,

, cont
reprezentatd prindeschis Ia Trezoreria

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

2. De{inqii
2.1 - lnprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b.achizitor gi prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.prelul contractului - prelul plAtibil prestatorului de c6tre achizitor,inbazacontractului, pentru
indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activit6ti a cdror prestare fac obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent
serviciilor prestate conform contractului.
f. forla miiord - un eveniment mai pr"iw de controlul parfilor, care nu se datoreaza gregelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face
imposibild executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asomenea
evenimente: razboaie, revolufii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
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apAxute ca unnare a unei carantine, embaxgou, enumerarea nefiind exhaustiv[ ci enunciativd. Nu
este considerat for[6 majorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, lard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pd(i;
g, zi - zi calendwisticd; an - 365 de zile,

3,Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "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 sE asigure servicii de organizare 2 workshop-uri, pentru 200 de persoane
din grupul lintd/workshop, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexa la prezentul
contract, in perioada/ perioadele convenite qi in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

5, Prelul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de catre achizitor, este
de _ lei, la care se adavgaTVA de lei;

6, Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 27 ltlrrri, de la data semnarii acestuia pana
ladata data de

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

8, D ocumentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- propunore a frnanciar a
- 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 ter[, dac6 este cazti;
d) acordul de asociere/subcontractare, dacd este cazul.
- garantia de buna executie (dupa caz)

9. Obligaliile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligd si asigure servicii de organizare 2 workshop-uri, pentru 200 de
persoane din grupul {intd/workshop, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexa la
prezentul contract, in perioada/ perioadele convenite gi in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
9.2 ' (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul
gi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat pi in conformitate cu propunerea sa tehnic6,
anexa la contract.

(2) Prestatorul se obligd sE supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
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definitivd cerute de gi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevanfidin 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 Caietul de sarcini. TotodatS, este r6spunz[tor
atdt de siguranta tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, c6t gi de calificarea
personalului folosit pe toati durata contractului.
9.4.In situatia in care personalul angajatuzeaza de dreptul la greva, prestatorul trebuie sa asigure
desfasurarea activitatii de hranire.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd receptioneze serviciile in termenul convenit.
I0.2. Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul serviciilor cdtre 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 datoreaza Achizitorului, iar
Achizitorul dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpa, prevederile afi, ll, pct. 11.2. nu se
aplica.
10.3- Dac[ achizitorul nu onoreaz6 facturile in termen de 30 zile la expirarea perioadei
prev6zute la clauza I 1.2. prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, exceptand cazul
in care Achizitorul se afla in situatia prevazuta la pct. 11.2, (l).Imediat ce achizitorul onoreazd
factura, 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 reugeqte s[-qi execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca
penalitali, o sumi echivalentd cu O,lYo pe zi intarziere din pretul contractului fara T.V.A.
1,1.2 - in cazul in care achizitorul rru onor"-d facturile in termen de 60 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pl[ti, ca penalitdli, o sumd echivalenti cu
0,1%o pe zi intaruiere din plata neefectuatd.
11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cltre una dintre pdrfi, in mod
culpabil qi repetat, dd dreptul pdr\ii lezate de a considera contractul de drept rcziliat gi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4. Pentru neexecutarea totald a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Prestatorul are
obligatia de a pl[ti Achizitorului, cu titlu de daune-intereso compensatorii, o sumd in cuantum
egal l0o/o din valoarea Contractului, Se consider6 neexecutare totald a obligatiilor si situatia in
care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin Prestatorului este partiald si, totodat6,
necorespunzdtoare.
1 1.5 In cazul in care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin Prestatorului este numai
partiald, dar este corespunz6toare, suma datoratd de acesta Achizitorului, cu titlu de daune-
interese compensatorii va fi cea prevazuta la pct. 1 1.1.
11.6 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, fbrd nici o compensatie, dacd acesta din urml dE faliment, cu conditia ca
aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acJiune sau desp6gubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numaiplata coresptxrzatoarepentru
partea din contract indeplinitS pAnI la datadenuntdrii unilaterale a contractului.
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12, Garantia de buna executie a contractului
12.1 Prestatorul se oblig[ sd constituie garantia de bun[ executie a Contractului in cuantum de
50/o, din valoarea prevdzutd,la articolul 5.1, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnlrii
Contractului printr-una din formele prevdzute la art.40 din HG nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de
achizilie publicS/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliilepublice. Instrumentul
de garuntare va fi fumizatAchizitorului in original.
12.2. In 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 exicutantlaTrczoreriastatului, la
dispozitia autoritatii contractante, suma depusa initial nu va fi mai mica de 0,5vo din pretul
contractului, fara TVA.
12.3 Garanlia de buni execulie a Contractului trebuie s5 fie irevocabil6 gi va fi in vigoare de la
data emiterii gi pdn6 la data semn6rii de cdtre Achizitor a procesului verbal de reieptie fbr6
obiecfiuni. Plata acesteia se va executa necondi{ionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului,
pebazadeclaraliei acestuia cu privire la culpa prestatorului.
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garur4iei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu iqi execut6, executi cu intfuziere sau executd
necorespunz6tor obligaliile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garanJiei de bund executie, Achizitorul are obliga{ia de a notifica acest lucru Prestatorului
cdt qi emitentului instrumentului de garantare, precizdnd totodatd obligaliile care nu au fost
respectate, precum gi modul de calcul al prejudiciului.
12.5 In situafia executlrii garantiei de bun[ execu]ie, parlial sau total, Prestatorul are obligatia de
a reintregi garuntia in cauzd raportat la restul rdmas de executat in termen de maxim 5 zile
lucrEtoare de la data executdrii.
12.6 Achizitorul se obligi sd restituie garun\ia de buni execulie in termen de 14 zile de la plata
facturii finale, dacd nu a ridicat pan6 la acea datd"pretentii asupra ei.
12,7 Toate costurile ocazionate de constituirea Garantiei de bunl execulie gi/sau reintregirea ei
sunt suportate de Prestator.

13. Subcontractan{i
13.1. Prestatorul are obligalia,in caztl in care subcontracteazdpdr\i din Contract, de a incheia
Contracte cu subcontractantii desemnali, in concordanjd cu oferta qi nu va avea dreptul de a
inlocui/de a introduce noi subcontractanti fdrd acceptul prealabil al Achizitorului.
13.2, Contractele incheiate cu subcontractan\ii declarali in oferti sau cele incheiate, cu
respectarea art. 219 alin. 5 din Legea 9812016, in cans,l inlocuirii sau introducerii unor noi
subcontractanli dupd atribuirea contractului,sunt anexe la prezentul contract.
13.3. (1) Prestatorul poate inlocui/introduce/implica noi subcontractanti dupd semnarea
contractului, in urmltoarele situafii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd qi ale cdror activitdJi au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractan\i;
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnErii contractului in condiliile in care
activitdtile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevdzute in ofert6 fdrd a se indica inilial
opliunea subcontractErii acestora, numai cu condilia ca nominalizareaacestora sd nu repre zinie o
modificare substanJiald a contractului;
c) renuntar ealretragerea subcontractanlilor din contract.

(2)Prestatorul va transmite pentru noii subcontractanli propugi, certificatele qi alte
documente necesare pentru verificarea de cdtre Achizitor a inexistent.i *r situalii de excludere
qi a resurselor/capabilit6lilor corespunzdtoare pdrfilor de implicare in contract.



ffi
UNIUNLrA t UtlOtr[Al'lA

a
s

lhrtrumeorc StructtHlc
2014.2W0

13.4. in situatiile prevdzutela art.13.3, Prestatorul are obligaJia de a prezenta Achizitorului cu
cel pulin 15 zile inainte de momentul inceperii activitfiii de cdtre noii subcontractanli acceptali
de Achizitor, urm[toarele:

1. contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sd conlind obligatoriu, cel pufin
urmdtoarele elemente:
a) activitafile ce urmeazd a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, rcprezentanlii legali ai noilor subcontractanJi;
c) valoarea aferentl prestatiilor noilor subcontractan{i.

2. declaratii pe propria rispundere ale noilor subcontractanli prin care aceqtia igi asum6
respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de cdtre Prestator la
ofert6,
aferenld activitSlii supuse subcontractirii.
13.5. In situafia inlocuirii subcontractanlilor nominalizali in ofertd gi ale cdror activit6li au fost
indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanli,prestatorul trebuie sE respecte urmdtoarele
condilii:

1. valoarea aferentd activit6lilor subcontractate va fi cel mult egal6 cu valoarea declarata
in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd;

2. obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sd modifice obiectul contractului
de subcontr actar e anterior;

3.obiectul gi valoarea noului contract de subcontractarc nu vor conline activitdlile
rcalizate de c[tre subcontractantul initial gi nici valoarea aferentd acestora.
13:9. in situatia renunldrii/retrageriiunui subcontractant din contract prin denuntare
unilaterald/reziliere de cdtre una din p6rfi, Prestatorul are obligatia sd preia partea/p1rlile din
contract aferente activitSlii subcontractate sau si inlocuiascd acest subcontractant cu unnou
subcontractant in condiliite prezentului capitol.
13.7.(1) Subcontractantul/subcontractanfi igi pot exprima la momentul incheierii Contractului
sau la momentul introducerii acestora in Contract opliunea de a fi plAtili direct de c6tre
Achizitor.

- (2) in situalia optiunii prev5zutd la alin.l, Achizitorul va efectua pli1ile directe c6tre
subcontractanlii acceptati doar atunci cdnd prestafia acestora este confirmatf prin documente
agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv Achizitor, Prestator gi subcontractant ru.r d. Achizitor gi
subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, prestatorul bLocheazd, confirmarea execut6rii
obligafiilor asumate de subcontractant.

(3) Opliunea subcontractanlilor de a fi pldtili direct de Achizitor nu diminueaza
rdspunderea Prestatorului in ceea ce privegte modul de indeplinire al Contractului.
13.8. Prestatorul are obligalia ca pe toatd durata contractului s5 notifice Achizitorului orice
modificdri ale informatiilor privind numele, datele de contact qi reprezentanfii legali ai
subcontractan{ilor implicafi in executarea prezentului contract.
13.9. Aplicarea dispoziliilor prezentului capitol nu diminueaz6 rdspunderea Prestatorului in ceea
ce privegte modul de indeplinire alprezentului contract.
13.10. Achizitorul iqi rezerv6 dreptul cain caz de incetare anticipatd a contractului, Prestatorul
sd fie inlocuit de subcontractantii acceptati. in acest caz, Prcstiorului ii revine obligafia de a
cesiona Achizitorului contractele incheiate cu subcontractan{ii acceptati, situaflJ in ,*"
Achizitorul va opera modificarea contractului conform art. 221 alin.l, lii,d), subpct. iii) din
Legea nr.9812016.

14. Terful sus{inltor
l4.1Ir. situalia in care Prestatorul demonstreazd indeplinirea indeplinirea criteriilor referito are la
situalia economicd 9i financiard invoc6nd suslinerea unui/unor terf/tergi, Achizitorul va solicita
ca Prestatorul 9i tergul/ter;ii susfindtor/suslin6tori sd rdspundd in mod solidar pentru executarea
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Contractului. Rdspunderea solidar6 a terfului/terfilor sustindtor(i) se va angaja sub conditia
neindeplinirii de cdtre acestalaceqtia a obligatiilor de sus{inere asumate prin angajamentul ferm
de sustinere, anexd la Contract.
14,2 ln cazul in care Prestatorul intdmpind dificult5li pe parcursul executdrii Contractului, iar
pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situalia economicl gi financiari qi/sau capacitatea
tehnicd pi profesionald a beneficiat de sustinerea unui/unor terllter\i, acesta are obligalia s6
garanteze Achizitorului materializarca aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm de
suslinere, printr-un act incheiat cu terful/terfii sustinitor(i), anexd la prezentul Contract, in care
se va prezenta modul efectiv prin care terful/terfii sustindtor/suslindtori valvor asigura
indeplinirea propriului angaj ament de sustinere.
14.3 In cazul in care Prestatorul intdmpini dificultdli pe parcursul executdrii Contractului, iar
pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoarc la situatia economicd qi financiar6 qi/sau
capacitatea tehnicl gi profesionald a beneficiat de susfinerea unui/unor te(/ter[i, Prestatorul
cesioneazS, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice drept la desp6gubire qi/sau
pretenfie la daune pe care le-ar putea avea impotriva terfului/terfilor sus]indtor(i) pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. in acest sens, prin actul
incheiat intre Prestator qi te4ul lter\ii sustindtor(i), anexd la Contract, pdrfile vor stabili dreptul
Achizitorului la orice drept la desp[gubire qi/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea
Prestatorul impotriva te4ului/te4ilor sustin6tor(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de susfinere.
14.4 in can;/- in care Prestatorul intdmpind dificultEli pe parcursul deruldrii Contractului, iar
suslinerea terfului/terlilor vizeazd resurse netransferabile, Achizitorul are dreptul de a se adresa
terfului/terfilor suslin6tori in vederea asigurdrii indeplinirii obligalilor asumate prin
angajamentul dat.

15. Receplie qi veriftcdri
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 obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea rcprezentantilor sdi
imputernicifi pentru acest scop.

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

-'

(2) ln cazul in care prestatorul suferd intdrzieri qi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului pd4ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la prelul contractului.
16.2 - (l)Serviciile trebuie prestate in baza contractului sau trebuie finalizate in termenele
convenite de pdrli.
(2) In cazul in care:

a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd"prestatoflui, sau
b) alte circumstan{e neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incalcarea
contractului de cltre prestator, indreptitesc prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci pa4it" -r,,or

^ revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional.
16.3 - in afara cazului in care beneficiarul este de u"ord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intdrziete in indeplinirea contractului dd dreptul beneficiarului de a solicita penalit6fi
prestatorului.

UNIUNt.A Ii] H0PHANJi
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1 7, Aj ustarea prelalui contractului
17.l ' Pentru serviciile prestate, pla{ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea frnanciatd, anexS la contract.
17.2 - Prelul contractului nu se ajusteazasi 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 adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd,
interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.

19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transferatotal sau parfial obliga]iile sale asumate prin
contract, fbrd sd ob1in6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind guanlia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.

20. Incetarea Contractului
20.1 'Prezentul contract inceteaza de plin drept, faru a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazti 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 prevazttte de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
- in termen de 10 zile de la dataprimirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
- nu dispune de certificatele/autoizatiilelavizele necesare functionarii sau nu sunt reinnoite la
expirarea celor existente.
20.2. 'Partea care invoca o cavza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la carc incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.
20.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
20.4. 'Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea 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 rczilia contractul si de a pretinde plata de daune-
interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedur6
fiscal6.
21.2.'Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea

notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest
termen, iar cu privire laplata daunelor 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 asa masura 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, faru 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.
21,5, - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

22. Forla majord
22.1 - Forfa major[ este constatatd de o autoritate competenti.
222 - Forfa majord exonereazd pafiile contractante de indeplinirea obliga[iilor asumate
prezentul contract, pe toatdperioadain care aceasta ac\ioneazd".
223 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei majore, dar frrd, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdnd,la apariliaacesteia.
22.4 ' Partea contractantd carc invocd forfa majord are obliga{ia de a notifica celeilalte p6rfi,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozijie in
vederea limitdrii consecinlelor.
225 ' Dacd forfa major6 aclioneazd" sau se estimeaz6 ca va acfiona o perioad6 mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului
contract, ftrd cavreuna din parti sd poatd pretind6 celeilalte daune-interese.

2 3. S o I ulionar e a litigiilor
23.1 ' Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arczolvape cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disput[ care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatur[
cu indeplinirea contractului.
23.2 'Dacd, dupd l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul
nu rou$esc sI rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, frecarc poate solicita ca disputa
sd se solufioneze de cdtre instantele judecatoregti competente din Romdnia.

24, Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneazd" contractul este limba romdn6.

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 prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.

In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea ya fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu conftrmare de primire si se considera primita de destinatar la datamentionata de
oficiulpostal 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 prevazutelaalineatele precedente.

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

Parfile au inteles sd incheie azi

Achizitor,

prezentul contract in trei exemplare.

prin

Prestator,

a


