FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

ACORD – CADRU
de prestări servicii fără reluarea competiției
Nr. ____ / ______________
- PROIECT -

1. Părțile acordului-cadru

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”, adresa sediu: str. Dunării nr. 126, mun.
Roșiorii de Vede cod poştal 145100, telefon/fax 0247.466.924, cod fiscal 18995030, cont Trezoreria
Roșiorii de Vede RO28TREZ60821A480203XXXX reprezentată legal prin Popescu Cristian –
director/coordonator proiect P3, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
__________________________________________________
adresa
sediu:
__________________________________,
telefon/fax:
___________________________,
e-mail:
____________________, număr de înmatriculare ______________________, cod fiscal ____________________,
cont
(bancă/trezorerie)
_________________________________________,
reprezentatã
prin
_________________________, funcţia ______________________
în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Scopul acordului-cadru
2.1 Scopul acordului-cadru il reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor generale care vor guverna contractele
subsecvente de prestări servicii, ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.
3. Obiectul acordului-cadru
3.1 Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea următoarelor servicii:
-

cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii
cod CPV 63510000-7 - Servicii de agenții de turism și servicii conexe (excursii)

4. Documentele acordului-cadru:
4.1 Documentele acordului-cadru sunt:
(1) Caietul de sarcini;
(2) Propunerile tehnice;
(3) Propunerile financiare;
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(4) Anexe.
5. Durata acordului-cadru
5.1 Durata prezentului acord-cadru este de 23 luni , de la data de 01.09.2018 până la data de 27.02.2020.
6. Prețul unitar al serviciilor
6.1 Preţul/preţurile unitare ale serviciilor sunt cele incluse de Promitenții-prestatori în Propunerile lor financiare.
6.2 Preţurile unitare sunt ferme, în lei şi nu se ajustează pe întreaga durată a prezentului acord-cadru.
6.3 Preţul total al serviciilor este de ..................................lei, la care se adăuga .......................lei TVA.
7. Cantitatea previzionată
7.1 Cantitatea previzionată de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în
Anexă la prezentul acord-cadru.
8. Obligațiile Promitenților-prestatori
8.1 Promitentii-prestatori semnatari ai contractelor subsecvente, se obliga că serviciile prestate să respecte, cel puţin,
calitatea prevăzută în propunerile tehnice, anexate la prezentul acord-cadru.
8.2 Promitentii-prestatori sunt răspunzători atât pentru metodele de lucru, materiile prime şi mijloacele de transport
utilizate, cât şi pentru calificarea personalului folosit pe întreaga durată a prezentului acord-cadru.
8.3 Promitentii-prestatori sunt răspunzători pentru obligaţiile respectarea obligaţiilor în domeniul mediului, social şi
al relaţiilor de muncă.
8.4 Promitentii-prestatori nu au dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, la solicitarea sau cu acceptul autorităţii contractante,
8.5 Promitentii-prestatori se obliga să nu transfere, total sau parţial, obligaţiile asumate în prezentul acord-cadru
decât cu acordul autorităţii contractante.
8.6 Promitentii-prestatori se obliga să despăgubească Promitentul-achizitor împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din sau au legătură cu serviciile prestate şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei incare o astfel de încălcare
rezultă din prevederile Caietului de sarcini întocmit de către Promitentul-achizitor.
9. Obligaţiile Promitentului –achizitor
9.1 Promitentul-achizitor se obliga să plătească preţul serviciilor prestate în termen de cel mult 90/60 zile
calendaristice de la data primirii facturii, în conformitate cu prevederile Cap. III art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind
măsurile privind combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată, în baza fisei cuprinzând serviciile prestate,
avizata de către persoană responsabilă de activitate din cadrul autorităţii contractante.
9.2 Promitentul-achizitor se obliga să atribuie contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ai acorduluicadru, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, fără reluarea
competiţiei, în următoarele condiţii:
a) În cazul în care prestatorul semnatar al contractului subsecvent, din motive obiective sau din propria sa culpa, nu
poate asigura, din punct de vedere al perioadelor şi locaţiilor, serviciile prevain contract, în această situaţie.
Promitentul –prestator se obliga să-l informeze pe achizitor despre acest lucru, în termen de 24 de ore de la primirea
solicitării sau în termenul cel mai scurt posibil, în cazul solicitărilor urgente, autoritatea contractantă urmând a
achiziţiona aceste servicii de la următorul Promitent-prestator, semnatar al acordului-cadru, în ordinea preţului
oferta.
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b) Achizitorul va organiza, ori de câte ori apreciază necesar, întâlniri cu reprezentanţii prestatorului, în cadrul cărora
vă analiza conformitatea, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a serviciilor prestate. Rezultatul fiecărei întâlniri
va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de către reprezentanţii celor două părţi contractante. Achizitorul îşi
rezerva dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia
instanţei de judecată şi de a pretinde plată de daune-interese după trei astfel de întâlniri în care constată prestarea
unor servicii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
c) În cazul rezilierii contractului subsecvent pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau în mod defectuos a
obligaţiilor asumate prin contract de către prestatorul semnatar al contractului subsecvent, autoritatea contractantă va
achiziţiona serviciile prevăzute în contract de la următorul Promitent-prestator, în ordinea preţului ofertat, semnatar
al acordului-cadru.
9.3 Promitent-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire
pentru achiziţionarea cantităţii de servicii necesare, cu excepţia cazului în care toţi Promitentii-prestatori, în ordinea
preţului ofertat, semnatari ai acordului-cadru declară, la rândul lor, că nu au capacitatea de a răspunde solicitării
respective.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 În cazul în care, din vină sa exclusivă, promitentul-prestator nu-şi execută obligaţiile asumate prin contractul
subsecvent, atunci achizitorul are dreptul de a calcula şi solicita penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala
de 0.01% din valoarea contractului subsecvent încheiat pentru fiecare zi de întârziere.
10.2 În cazul în care promitentul-achizitor nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 9.1 din acordul-cadru,
promitentul-prestator are dreptul de a calcula şi solicită, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.01% din suma
restanta, pentru fiecare zi de întârziere.
10.3 Neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau într-un mod defectuos a obligaţiilor asumate prin prezentul acordcadru de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără punere în
întârziere,fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plată de dauneinterese.
10.4 În cazul rezilierii de drept, fără notificare a acordului-cadru, ca urmare a refuzului nejustificat al părţii de a
încheia contractul-subsecvent, promitentul-achizitor este în drept să solicite daune-interese în valare de 0.01% din
valoarea estimată a contractului subsecvent ce urmează a fi încheiat.
10.5 Promitentul-achizitor îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisă
adresată promitentului-prestator, în condiţiile art. 123 şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolventei şi de insolventa. În acest caz, promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.
11. Comunicări
11.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie transmisă în
scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
11.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
12. Forţă majoră
12.1 Forţă majoră se constatata de către autoritatea competenta.
12.2 Cazul fortuit se confirmă de către debitorul aflat în imposibilitate fortuită de executare a obligaţiei.

Page 3 of 9

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

12.3 Forţă majoră şi cazul fortuit exonerează exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care această acţionează.
12.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore şi a cazului fortuit, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
12.5 Partea contractantă care invocă forţă majoră/cazul fortuit 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.
12.6 Dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că vor acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fără
că vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
13. Încetarea şi desfiinţarea acordului-cadru
13.1 Prezentul acord-cadru încetează:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin acordul de voinţa al părţilor, materializat în scris, prin act adiţional la acordul-cadru;
c) prin rezilierea de drept, fără notificare, ca urmare a refuzului nejustificat al părţii de a încheia contractul
subsecvent;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
14. Soluţionarea litigiilor
14.1 Promitentul-achizitor şi promitentul-prestator 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
contractului.
14.2 Dacă, după 10 de zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergentă contractuală, litigiul se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti.
15. Legea aplicabilă acordului-cadru
15.1 – Acordul-cadru va fi supus legii române şi va fi interpretat conform legilor din România.
16. Dispoziţii finale
16.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru şi a contractelor subsecvente, de a conveni
modificarea nesubstanţială a clauzelor contractuale, prin acte adiţionale, în acord cu prevederile legale, cu excepţia
celor privind preţurile unitare ofertate, care sunt ferme şi rămân neschimbate.
16.2 În mod excepţional, modificarea substanţială a acordului-cadru şi a a contractelor subsecvente poate avea loc în
cazurile şi în condiţiile expres prevăzute în art. 221 alin. (1) lit. A-d şi f din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice.
16.3 Prezentul acord cadru a fost încheiat azi, _____________________, în două exemplare originale, cu aceeaşi
valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte, semnate de reprezentanţii celor douã pãrţi contractuale autorizaţi la data
menţionatã.
PROMITENT-ACHIZITOR,

PROMITENT-PRESTATOR,

______________________

____________________
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- PROIECT CONTRACT-SUBSECVENT
CLAUZE OBLIGATORII SI COMUNE
Nr. ____ / ______________
Incheiat intre:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”, adresa sediu: str. Dunării nr. 126, mun.
Roșiorii de Vede cod poştal 145100, telefon/fax 0247.317.995, cod fiscal 18995030, cont Trezoreria
Roșiorii de Vede RO28TREZ60821A480203XXXX reprezentată legal prin Popescu Cristian –
director/coordonator proiect P3, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
__________________________________________________
adresa
sediu:
__________________________________,
telefon/fax:
___________________________,
e-mail:
____________________, număr de înmatriculare ______________________, cod fiscal ____________________,
cont
(bancă/trezorerie)
_________________________________________,
reprezentatã
prin
_________________________, funcţia ______________________
în calitate de prestator, pe de altă parte.
1. Definiții
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. acord-cadru – Acordul-cadru nr. ...............din data de................., încheiat de către părţi în vederea stabilirii
elementelor/condiţiilor esenţiale, care vor guverna contractele subsecvente ulterioare;
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.;
b. achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. 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;
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f. caz fortuit – eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care a fost chemat să răspundă
dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2.Interpretare
2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singulat vor include şi forma plural
şi vicenerso, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică, în mod
expres, altfel.
3. Obiectul contractului
3.1 Obiectul prezentului contract subsecvent în constituie prestarea următoarei categorii de servicii:
cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii
cod CPV 63510000-7 - Servicii de agenții de turism și servicii conexe (excursii)
4. Valoarea contractului
4.1 Valoarea estimată a prezentului contract subsecvent este de ...........................lei (fără TVA), la care se adauga
TVA, în valoare de ...................lei. Valoarea totală estimată de .............................lei (TVA inclus).
4.2 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
4.3 Preţurile unitare sunt ferme şi nu se ajustează.
5. Modalităţi de plată
5.1. Facturarea se va efectua pentru serviciile real prestate, în conformitate cu prevederile Cap. III art. 6 din Legea
nr. 72/2013 privind măsurile privind combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată, în termen de cel mult
30 zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale la Școala Gimnazială,,Alexandru Depărățeanu” Roșiorii
de Vede.
5.2. Serviciile se vor factura separat pentru fiecare lot de servicii în parte, în cuprinsul facturii fiscale fiind
menţionate informaţiile de derulare ale activităţii, perioadă şi locul de desfăşurare.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract subsecvent Acordului-cadru nr...........din data de.............. începe la data de
......................este de ................. şi este în vigoare până la data de ..............................
7. Documentele contractului:
7.1 Documentele acordului-cadru dunt:
(1) Caietul de sarcini;
(2) Propunerile tehnice;
(3) Propunerile financiare;
(4) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
(5) Contractele încheiate cu subcontractanții, în cazul in care s-a solicitat ca plata să se efectueze direct către
subcontractanți;
(6) Acordul de asociere, dacă este cazul.
8. Caracterul confidențial al contractului
8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a. de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în
derularea contractului;
b. de a utiliza informatiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt
scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
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8.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial
şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
8.3. Prestatorul se obliga să nu divulge, direct sau indirect, vreunei terţe persoanecontinutul documentelor la care a
avut accesin cazul activităţilor presupuse de prezentul contract.
8.4. O parte contractantă va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract
dacă:
a. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
b. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante;
c. partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia;
8.5. În cazul inalcarii obligaţiilor de confidenţialitate, cu excepţia cazurilor menţionate la punctul 8.4., partea lezată
va avea dreptul la despăgubiri proporţionale cu prejudiciul suferit.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor
11.1 Neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau într-un mod defectuos de către prestator a obligaţiilor contractuale
conferă achizitorului dreaptul de a considera contractul subsecvent reziliat de drept, debitorul fiind de drept în
întârziere fără nicio formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată precum şi de a pretinde plată de
daune-interese în cuantum de 0.01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
11.2 În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contractul subsecvent sau le
execută cu întârziere, atunci achizitorul are dreptul de a calcula şi solicită ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0.01% din valoarea contractului subsecvent, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
11.3 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 5 din contractul subsecvent,
prestatorul are dreptul de a calcula şi solicită, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.01% din suma restanta, pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiei de plată.
11.3 Neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau într-un mod defectuos a obligaţiilor asumate prin prezentul acordcadru de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără punere în
întârziere,fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plată de dauneinterese.
11.4 Achizitorul va organiza, ori de câte ori apreciază necesar, întâlniri cu reprezentanţii prestatorului, în cadrul
cărora vă analiza conformitatea, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a serviciilor prestate. Rezultatul fiecărei
întâlniri va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de către reprezentanţii celor două părţi contractante.
Achizitorul îşi rezerva dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă şi fără
intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plată de daune-interese după trei astfel de întâlniri în care constată
prestarea unor servicii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
11.5 Promitentul-achizitor îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, în condiţiile art. 123 şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei şi de insolventa. Promitentul-prestator poate pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.
12. Ajustarea prețului contractului
12.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt conforme tarifelor prevăzute în
Propunerea financiară – anexă la contract.
12.2 Preţurile unitare sunt ferme şi nu se modifică.
13. Amendamente
13.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea
nesubstanţială a clauzelor contractuale, prin acte adiţionale, în acord cu prevederile legale, cu esceptia celor privind
preţurile unitare ofertate, care sunt ferme şi nu se modifică.
13.2 Modificarea substanţială a contractului poate avea loc doar în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute în art.
221 alin. (1) lit. A-d şi f din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
12.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt conforme tarifelor prevăzute în
Propunerea financiară – anexă la contract.
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12.2 Preţurile unitare sunt ferme şi nu se modifică.
13. Amendamente
13.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea
nesubstanţială a clauzelor contractuale, prin acte adiţionale, în acord cu prevederile legale, cu esceptia celor privind
preţurile unitare ofertate, care sunt ferme şi nu se modifică.
13.2 Modificarea substanţială a contractului poate avea loc doar în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute în art.
221 alin. (1) lit. A-d şi f din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațile asumate prin prezentul contract
subsecvent fără acordul achizitorului.
15. Subcontractarea
15.1 Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executării contractului de achiziţie publică, la
solicitarea sau cu acceptul autorităţii contractante, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o
modificare substanţială a contractului de achiziţie publică. Înlocuirea subcontractantilor propuşi iniţial nu
exonerează prestatorii, în conformitate cu prevederile legale, de obligaţiile asumate prin prezentul contract.
15.2 Noii subcontractanti trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de
muncă.
16. Forţă majoră şi cazul fortuit
16.1 Forţă majoră se constatata de către autoritatea competenta.
16.2 Cazul fortuit se confirmă de către debitorul aflat în imposibilitate fortuită de executare a obligaţiei.
16.3 Forţă majoră şi cazul fortuit exonerează exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care acestea se manifestă.
16.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore şi a cazului fortuit, dar fără a
prejudicia însă drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.5 Partea contractantă care invocă forţă majoră/cazul fortuit 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.
16.6 Dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că vor acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fără
că vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Încetarea şi desfiinţarea contractului
17.1 Contractul poate înceta:
a. prin expirarea duratei stipulate în contract;
b. prin acordul părţilor;
c. prin denunţarea unilaterală a cestuia de către una dintre părţi, cu respectarea unui termen de preaviz de 7 zile. În
această situaţie, prestatorul are dreptul de a pretimde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului;
d. prin reziliere unilaterală în condiţiile prevăzute la art. 11.1 şi 11.4 din contract;
e. pentru cauza de nulitate;
f. pentru alte cauze prevăzute de legislaţia în vigoare.
18. Soluționarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau dispută, care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 Dacă, după 10 de zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare parte poate silicita că dispută să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti.
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19. Limbă care guvernează contractul
19.1 Limbă care guvernează contractul este limba romană.
20. Comunicări
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
20.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
20.4 Persoanele de contact desemnate din partea ambelor părţi, sunt:
a. ..................................................., e-mail: ................................., telefon.................................., din partea
achizitorului;
b. ..................................................., e-mail: ................................., telefon.................................., din partea
prestatorului;
21. Legea aplicabilă acordului-cadru
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părțile au înțeles să încheie azi, _____________________, contractul subsecvent nr.........,/Acordului-cadru
nr....../......................în două exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte, semnate
de reprezentanţii celor douã pãrţi contractuale autorizaţi la data menţionatã.
ACHIZITOR,
______________________

PRESTATOR,
____________________
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