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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
24.02.2011
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
“ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM , cu sediul in Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod
postal 061692, tel: 021.313.17.29, fax: 021.315.78.22, www.inpm.ro, e-mail: office@inpm.ro, in calitate
de Beneficiar al proiectului “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”,
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni!, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie de servicii design, cod CPV 79341000-6, organizata prin procedura de achiziţie
directă (prin prospectarea de piaţă) conform Instructiunii nr. 26 a Autoritatii de Management a
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Obiectul contractului de achizitie consta prestarea de servicii design, Cod CPV 79341000-6, in cadrul
proiectului finanţat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/55075.
Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul INCDPM. Informaţii suplimentare puteti
solicita
managerului de proiect, dna. Simona Negoita, telefon 021.313.76.12 sau prin fax:
021.315.78.22.
Termenul limită de primire a ofertelor este 28.02.2011,ora 09:00.
Ofertele se pot trimite pe adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii
“Alexandru Darabont” – INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 –
Secretariat, prin fax: 021.315.78.22 sau la adresa de e-mail: office@inpm.ro, cu menţiunea “Servicii
design Proiect POSDRU 55075”.
Criteriul de atribuire al contractului va fi pretul cel mai scazut.
Vă mulțumim și va dorim succes!
INCDPM “Alexandru Darabont”
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ionel Iorga
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APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Ionel IORGA

FIŞA DE DATE
PRIVIND ACHIZIŢIA SERVICII DESIGN
Achizitor:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA
MUNCII “ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM

Proiect:
ID Proiect
Posdru

“Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”
55075

Calitatea
achizitorului
în cadrul
proiectului:

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor :
Denumire: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru
Darabont” - INCDPM Bucureşti
Adresa: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692
Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian,
Telefon: 021.313.76.12
responsabil financiar
Email: office@inpm.ro
Fax: 021.315.78.22

1.2. a. Termen limită de depunere a ofertelor: 28 februarie 2011, ora 9:00
b. Adresa unde se primesc ofertele:
Se pot trimite pe adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru
Darabont” – INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 – Secretariat, prin fax:
021.315.78.22 sau la adresa de e-mail: office@inpm.ro, cu menţiunea “Servicii design Proiect POSDRU
55075”.
Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: Securitatea şi sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni!

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: prestarea servicii design – Activitatea 212 - in cadrul
proiectului finanţat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/55075,
2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: Serviciile ce vor fi achiziţionate sunt
servicii design Activitatea 212 - cod CPV 79341000-6, pentru proiectul “Securitatea şi sănătatea în
muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075., proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni!
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
a. lucrări
b. produse
c. servicii
Execuţie
Cumparare
Categoria serviciului
Proiectare şi execuţie
Leasing
2A X
Realizare prin orice mijloace Inchiriere
2B
corespunzătoare
cerinţelor Cumparare în rate
specificate de achizitor
Principala locaţie a lucrării:
Principala locaţie a lucrării:
Principala locaţie a lucrării:
Bucureşti
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
Contractul intră in vigoare la data semnării lui.
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut X
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI

Modul de prezentare a ofertei
(tehnic şi financiar)

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnica care va cuprinde descrierea tehnică a
serviciilor, astfel încât achizitorul să poată determina
conformitatea cu obiectul achiziţiei şi cerinţele minime obligatorii
2. Oferta financiară care va fi exprimată în lei şi va specifica
separat valoarea TVA. Valoarea maxima estimata a
contractului este de 8500 lei fara TVA.
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3. Documente de calificare:
- experienta in domeniu de cel putin 1 an dovedita prin lista
beneficiari, CV si cel putin 2 exemple de produse realizate
Termenul de plata pentru servicii va fi in maxim 15 zile de la data
recepţiei serviciilor prestate. Recepţia se va realiza în baza unui
raport de activitate.
Ofertele se primesc pe adresa Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” –
INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul
poştal 061692 – Secretariat, prin fax: 021.315.78.22 sau la
adresea de e-mail: office@inpm.ro cu menţiunea “Servicii
design Proiect POSDRU 55075”.

Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei
Informaţii referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de
28.02.2011, ora 08:00
Prestarea serviciilor se va face dupa semnarea contractului la
solicitarea achizitorului

Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile de
actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie

Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului
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CAIET DE SARCINI
Se solicita realizarea urmatoarelor:
1. logo pentru materiale informative HORECA (brosura, ghid, fise informative)
2. templates certificat participare seminarii HORECA
3. model ecuson participare seminarii HORECA

Forma finala va fi cea acceptata de autoritatea contractanta.
Produsele vor respecta manualul de identitate vizuala.

Data: 24.02.2011
Avizat: Negoiţă Simona, manager de proiect ______________
Întocmit,
Badea Aurelia, consilier juridic _________________________
Sterian Cristian Marcel, responsabil financiar _____________
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CONTRACT DE SERVICII DESIGN

nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,
Între
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Al. Darabont” Bucureşti cu sediul în
Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, telefon/fax 021.313.17.29, fax. 021.315.78.22, reorganizat prin H.G.
nr. 1.772/2004, cod fiscal RO1558391, Cod IBAN: RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1,
reprezentat prin domnul dr. ing. Ionel Iorga , având funcţia de director general, în calitate de achizitor, pe de o
parte,
şi
……... ................ ...........................
…………….
denumirea operatorului economic
cu sediul în
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în
Registrul Comerţului.................................................. cod fiscal ...................................având cont deschis la..
........................................................................... ............................................................................... reprezentată
prin
domnul/doamna
.......................................................................................
(numele
şi
prenumele
conducătorului), având funcţia de ............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb 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;
f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
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contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă,
ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie
profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate
intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste
restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea
şi controlul prestatorului.
j. garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării
Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
k. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este acordată de către
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma
încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte.
l. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către
una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa
acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .
CLAUZE GENERALE
4. Obiectul contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de design în cadrul contractului de finaţare POSDRU/
81/3.2/S/55075, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de
activităţi, este de ...................... lei (euro/altă valută, fără TVA (euro/altă valută), la care se adaugă ……… lei
(euro/altă valută), reprezentând TVA.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de .... luni, începând cu data de …….................. (se înscrie perioada şi data)
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6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul
contract.
(se înscrie data la care încetează contractul)
7. Executarea contractului
Executarea contractului începe de la data semnării contractului de către ambele părţi semnatare.
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- propunerea tehnică;
- propunere financiară;
- documentatia de atribuire
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului
de sarcini.
9. Obligaţiile prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu propunerea sa tehnică.
9.3 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate propunerea sa tehnică.
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la
prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului
contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării
sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.
9.6 – Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă
a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor
conform prezentului contract.
9.7. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
9.8. Prestatorul va prezenta rapoartele specificate în Caietul de Sarcini.
9.9. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi se va
asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din
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teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi
achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de
către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia,
precum şi salariaţii din teritoriu.
9.10. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi ţinute
solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în
numele său în cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea.
9.11. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului, va fi considerată o
încălcare a prezentului contractului de prestări servicii.
9.12. Codul de conduită
1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform
regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii
publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în
orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în
niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă
va fi cazul.
2. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi
religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
3. Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau
dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa
îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice
alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere
niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii.
4. Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de
retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.
5. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea
prealabilă în scris a Achizitorului.
6. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu
excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori
contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte
persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face
publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului
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informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul
executării Contractului de Servicii.
7. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale.
8. Prestatorul va furniza Achizitorului documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută
Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale
neuzuale.
9.13. Conflictul de interese
1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite
executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca
rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al
oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de
Servicii trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.
2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri
suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese.
Prestatorul va înlocui, în 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului
său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului
său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care prestatorul nu-şi menţine
independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca
urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractul de
Servicii.
9.14. Despăgubiri
1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi
împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori
omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractantii săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv
conducerea, în executarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a
prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate
intelectuală precum dreptul de autor.
2. Prestatorul se obligă să plătească 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 achizitor.
3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi
împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea Contractului
de Servicii de către Prestator, în condiţiile în care:
a) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce
Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea;
b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Valoarea Contractului;
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c) Răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct ca urmare
a neexecutării obligaţiilor în baza Contractului de Servicii şi nu va include răspunderea ca urmarea a unor fapte
imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări.
d) Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Achizitorului, va limita într-un termen de maximum 3 de zile de la data
unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor,
e) Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de:
- omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act, decizie sau
recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să implementeze o decizie ori recomandare cu
care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve, în măsura în care Achizitorul a
acţionat fără bună credinţă sau fără o altă justificare rezonabilă; sau
- executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor Prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi independenţi
ai Achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese
ale Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului de mai-sus se vor aplica.
f) După executarea serviciilor, Prestatorul va fi răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în
Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează contractul.
9.15. Securitatea şi sănătatea în muncă
1. Prestatorul va lua măsuri de securitate şi sănătate în muncă privind personalul său, salariat ori contractat, ori
familiile acestora ce locuiesc în România, în funcţie de gradul de pericol fizic cu care sunt confruntaţi.
2. Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori
contractat ori familiile care locuiesc în România şi de informarea continuă a Achizitorului cu privire la acest
aspect.
9.16. Protecţia datelor/informaţiilor
1. Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare cu
privire la protecţia datelor/informaţiilor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
9.17. Drepturi de proprietate intelectuală
1. Orice rapoarte şi date precum schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi
înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către
personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a
Achizitorului. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date
Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au
legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului.
2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face
referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată
de Achizitorul, fără acordul scris prealabil al acesteia.
3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială,
dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea
utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură,
cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.
9.18. Personalul şi echipamentul
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1.Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care intenţionează să-l utilizeze
pentru implementarea Contractului de Servicii.
2. Prestatorul va înainta Achizitorului în termen de 5 de zile de la data semnării Contractului de Servicii de către
părţi, programul propus pentru mobilizarea personalului;
3. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori
contractat echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.
9.19.
Înlocuirea personalului
1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al Achizitorului.
Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii:
a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;
b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul
Prestatorului (ex. demisia, etc.).
2. Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate solicita
înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile din
Contractul de Servicii.
3. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi
experienţă şi calificare. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi
experienţă şi/sau calificare, Achizitorul poate, fie să decidă încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu
art. 20.2 din contract, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se
impune încetarea Contractului de Servicii, să accepte înlocuitorul, cu condiţia ca sumele plătite acestuia din urmă
să fie renegociate astfel încât să reflecte un nivel de remuneraţie corespunzător.
4. Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit prin prezentul Contract de
Servicii.
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 de zile de la receptia serviciilor.
10.3. – Achizitorul va face plata cu respectarea reglementărilor legale privind obligativitatea programării
efectuării plăţilor de către instituţiile publice.
10.4 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art.
10.2., prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor în ziua următoare plăţii.
10.5 - 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 îndeplinirii contractului.
10.6 - Achizitorul are obligaţia de a permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe loc
în concordanţă cu procedurile stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru protejarea intereselor financiare
ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi altor nereguli.
10.7. Asigurarea informaţiilor
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1. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le
deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la
sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.
2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din
urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,06 % din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,06 % din plata neefectuată, pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să
considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau
extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor
neefectuate.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării
unilaterale a contractului.
CLAUZE SPECIFICE
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - Garanţia de bună execuţie a contractului nu se solicita.
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările din data semnării contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord ca totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor
adăuga la preţul contractului.
13.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
13.3. Întârzierea în executare
1. Dacă Prestatorul nu execută Serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada specificată, Achizitorul
este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, să pretindă
penalităţi contractuale pentru fiecare zi, care va trece între sfârşitul perioadei de prestare specificată în contract şi
sfârşitul real al perioadei de prestare.
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2. Dacă penalităţile depăşesc mai mult de 30 % din valoarea contractului, Achizitorul, după notificarea
Prestatorului, poate:
a) să dispună încetarea Contractul de Servicii
b) să finalizeze Serviciile pe cheltuiala Prestatorului.
13.4 Modificarea Contractului de Servicii
1. Modificările substanţiale ale Contractului de Servicii, se vor face prin Act adiţional, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare la data încheierii acestuia. Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie
să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 3 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a
Actului adiţional.
2. Înaintea încheierii actului adiţional, achizitorul poate notifica Prestatorul despre forma şi natura modificărilor.
Pe cât posibil după primirea notificării, Prestatorul poate transmite o propunere scrisă ce conţine:
a) o descriere a serviciului care urmează să fie executat sau a măsurilor care urmează să fie luate şi un program de
prestare a acestora; şi
b) orice modificări necesare la programul de prestare a serviciilor sau cu privire la oricare din obligaţiile
Prestatorului în baza Contractului;
3.Urmând confirmarea propunerii Prestatorului, Achizitorul decide cât mai curând posibil, dacă modificările vor fi
sau nu executate. Dacă se decide ca modificările să fie executate, se va emite un ordin administrativ precizând
condiţiile de realizare a acestora
4. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act
adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă şi
neavenită.
14. Recepţie şi verificări
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora stabilită
pentru verificare.
14.3.- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru acest scop.
14.4.-Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care
se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.
14.5. - Operaţiunile recepţiei implică:
- identificarea serviciilor prestate;
- ataşarea de documente justificative pentru serviciile prestate, certificate conform cu originalul;
-constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;
-verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;
-constatarea eventualelor deficienţe;
14.6.- Operaţiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către achizitor, semnat
atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să semneze raportul, se menţionează acest
fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului în cel mult 3 zile de la data întocmirii.
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14.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile de la data luării la
cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 14.6.
14.7.- Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii
tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
15. Plăţi parţiale
15.1 - (1) Plăţi parţiale pot fi făcute, la cererea Prestatorului şi cu aprobarea Achizitorului, la valoarea serviciilor
prestate, conform prezentului contract. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-un document
corespunzător prevăzut în caietul de sarcini astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din acest
document achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute prestatorului şi convenite cu acesta. Alte
scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.
(2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie
a serviciilor prestate.
15.2 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie de către achizitor.
15.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat de comisia de
recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la prezentul contract.
16. 2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
17. Amendamente
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
17.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea
acelor clauze afectate de modificări ale legii.
18. Subcontractare
18.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.
18.2. - (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.
18.3. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract de Servicii
către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.
18.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract
sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se
va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.
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18.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice
încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului
contract de servicii.
18.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 3 zile la data primirii
notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
18.7.- Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.
18.8. - 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 semnat contractul cu achizitorul.
18.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi Achizitor.
18.10. - Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor
acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a Contractului de Servicii sau a angajării de
către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor de Asistenţă Tehnică nu va elibera
Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract de Servicii.
19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.
20. Încetarea contractului
20.1. - Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen 7 zile de la data semnării contractului,
prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză.
20.2. - Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de
10 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de
judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) Prestatorul nu execută Serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract;
b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către Achizitor în condiţiile art.14.7.
c) Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;
d) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei
autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o
situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel
naţional;
e) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre
judecătorească definitivă;
f) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care
Achizitorul îl poate justifica;
g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura
sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional
la prezentul Contract;
h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii;
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i) Prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau
asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
j) Achizitorul poate desfăşura singură activităţile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuială
proprie a Prestatorului. Răspunderea Prestatorului pentru întârzieri în execuţia contractului încetează imediat când
Achizitorul reziliază contractele fără a afecta răspunderea deja materializată.
20.3 - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului de Servicii prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care
îi revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau Prestatorul) va
fi îndreptăţită la următoarele remedii:
a) despăgubiri; şi/sau
b) rezilierea Contractului de Servicii.
20.4. Despăgubirile pot fi:
a) Despăgubiri Generale; sau
b) Penalităţi contractuale.
20.5. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice
sume datorate Prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie.
20.6. - Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea
Contractului de Servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul de Servicii.
20.7. - Suspendarea Contractului de Servicii
1. În cazul în care executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă,
Achizitorul va suspenda executarea Contractului de Servicii.
2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Prestatorului, Achizitorul poate
suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite,
proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
20.8. - Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Prestatorului
1. În urma unui preaviz de 30 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă
Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia, după expirarea termenului
limită prevăzut la art. 10.4. din prezentul contract.
b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat;
c) suspendă derularea serviciilor pentru mai mult de 40 de zile pentru motive nespecificate în Contractul de
Servicii, sau independente de culpa Prestatorului;
2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul Contractului de
Servicii.
3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru orice pierdere sau
prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale
efectuate în baza Contractului de Servicii a Valorii contractului specificată la articolul 5 din prezentul Contract de
Servicii.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: Securitatea şi sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni!

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră 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.
21.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 5 de la încetare.
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.
21.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi situaţia în
care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării
Contractului de Servicii de către părţi.
21.8 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura
în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de Servicii este
rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu
întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în
care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.
21.9 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea
obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al
împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua
îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod
rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt
afectate de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma
instrucţiunilor
în
acest
sens
ale
Achizitorului.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 prezentului
contract.
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti competente din România.
23. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
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24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi, .............. prezentul contract, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

Achizitor,
............................
(semnătură autorizată)
LS
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Prestator,
..............................
(semnătură autorizată)
LS

