Sectiunea IV
MODEL CONTRACT

1. Părţile contractului
FUNDAŢIA “CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI”, cu sediul in localitatea Cluj Napoca,
judeţul Cluj, str. Ţebei, nr. 21, telefon: 0264-420.474, fax 0264-420.470, înfiinţată în baza Sentinţei Civile Nr.
1779 din 2 decembrie 1999 a Tribunalului Cluj, cod poștal 400305, infiintata prin Sentinta civila nr. având cod
de înregistrare fiscala RO 12550253, cont bancar …………………… deschis la OTP Bank Cluj Napoca, reprezentată
prin Florin Moisă, având funcţia de Preşedinte Executiv, , denumit achizitor in prezentul, pe de o parte,
si
Societatea ……... ................ ........................... ……………. denumire operator economic , adresa sediu
………………… .....................................................................
telefon/fax ..................................
numar de
inmatriculare
.....................................
cod fiscal
...................................
cont (trezorerie, banca)
..................................... reprezentat prin ..............................................., (denumirea conducatorului)
functia........................................ in calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de formare profesioanala, etapa 3 in cadrul proiectului
„INCLUZIV - Acțiuni complexe de îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare
economică pentru populația din CHEȚANI”, cod Smis 140013, in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract (cu respectarea in totalitate a Specificatiilor tehnice
– Sectiunea II), după cum urmează:
Informaţii despre cursul de calificare
1

Numărul etapei pentru care se aplică

2

Denumirea meseriei

3

7

Cod Nomenclator calificari / C.O.R.
Numarul de ore de desfasurare
(Nivelul de calificare)
Numărul de cursanţi, membri ai grupului
țintă, participanți la curs
Locul de desfășurare a cursului (localitate,
județ)
Data începerii cursului de calificare

8

Perioada de derulare a cursului

4
5
6

Data limită de finalizare a cursului și
susținere a examenului de absolvire
4.2 Daca pe parcursul derulării contractului apar situaţii neprevazute, datorită cărora perioada menţionată in
tabelulul de la art. 4.1 nu poate fi respectată, părţile pot conveni modificarea acestui termen prin încheierea
unor acte adiţionale.
4.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
9

5. Pretul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este cel declarat în Anexa 3 - Oferta financiară, respectiv
de …………. lei (fara TVA) (suma in cifre si litere).
Nr.
Preţul unitar/cursant
Preţul total
Număr de cursanţi
crt
(fără TVA)
(fără TVA)
0
1
2
3=1x2
1
TOTAL
5.2. Plata se va face din bugetul proiectului.
5.3 Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii Procesului verbal de receptie Facturile vor fi
emise conform art. 5.7.
5.4 Preţul unitar exprimat în lei, este ferm şi nu pot fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
Preţul unitar, reprezintă taxa/cursant.
5.5 Preţul final se va plăti în funcţie de numărul de cursanţi formaţi.

5.6 Pentru persoanele care au fost exmatriculate sau s-au retras de la programul de formare profesională, din
motive neimputabile prestatorului, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data îndeplinirii
condiţiilor de exmatriculare/retragere. De asemenea, se vor plati serviciile prestate de frunizorul de formare si
pentru perioada in care cursantii absenteaza din motive neimputabile pretstaorului.
5.7 Plata se va efectua în una sau mai multe tranşe, prin virament bancar, în baza unor facturi emise de
Prestator. Vloarea facturii se va calcula proportional cu durata cursului din perioada pentru care se factureaza
serviciile.
5.8. Pentru persoanele care s-au retras/au fost exmatriculate de la cursul de formare profesionala, plata se face
pentru serviciile prestate de furnizor pana la data retragerii/exmatriculării participantului de la cursul de
formare.
La factura se vor anexa:
• Liste de prezenţă lunare, care să acopere perioada de facturare - model Anexa 5 la contract;
Listele de prezență lunare se vor emite doar pentru cursanții incluși în prezentul contract.
• Proces verbal de recepţie a serviciilor, model Anexa 6 la contract.
Alături de Factura finală, Prestatorul va transmite la CRCR, in termen de 2 zile de la sustinerea examenul final
de absolvire a cursului, următoarele documente:
• Lista de prezenta a participantilor la curs – pentru ultima luna de curs
• Proces verbal de recepţie a serviciilor final, emis dupa sustinerea examenului de absolvire.
• Adeverinta originala pentru ficare cursant privind absolvirea cursului si promovarea examenului final.
Având în vedere faptul că numărul cursanţilor care finalizează cursul poate sa fie diferit de numărul cursanţilor
înscrişi iniţial (datorită retragerii/exmatriculării), la expirarea valabilităţii contractului valoarea însumată a
plăţilor, poate fi şi sub valoarea contractului. Această situaţie, care poate apărea din motive neimputabile
Achizitorului, nu dă dreptul ofertantului câştigător să solicite Achizitorului daune, penalizări sau orice alte
despăgubiri.
6. Durata contractului
6.1 Contractul va fi valabil de la data semnarii, pe perioada de desfaşurare a programelor de formare
profesională: ......, până la îndeplinirea de către părţi a tuturor obligaţiilor contractuale, dar nu mai târziu de ..
6.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizată de către părţi prin încheierea unui Act
adiţional în acest sens.
6.3. Dacă pe parcursul derulării contractului apar situaţii neprevăzute, din cauza cărora perioadele estimate de
incepere, finalizare curs si de susţinere a examenelor de absolvire nu pot fi respectate in situatia masurilor
impuse in contextul pandemiei COVID 19.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
• Anexa 1 - Specificatii tehnice;
• Anexa 2 - Oferta tehnică;
• Anexa 3 - Oferta financiară;
• Anexa 4 - Orarul şi tematica desfăşurată - grafic desfăşurător;
• Anexa 5 - Lista de prezenţă - model;
• Anexa 6 - Proces verbal de recepţie a serviciilor - model.

7.2 Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate
stabilită la art. 7.1.
8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea
tehnica.
8.2 Începe derularea programului de formare profesională până la termenul limită de începere al cursurilor, aşa
cum acesta a fost declarat în oferta tehnică.
8.3 Prestatorul va transmite Achizitorului, în prima zi lucrătoare a lunii, Lista de prezență a participantilor la curs
pentru luna anterioara (in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului). Pentru ultima
luna de curs, Lista de prezenta a participantilor la curs se transmite in termen de o zi lucratoare de la sustinerea
examenului de absolvire, impreuna cu dovada privind sustinerea examenului de absolvire, Adeverintele in
original privind participarea la cursul de calificare si procesul verbal de receptie final.
8.4 Prestatorul va asigura susţinerea examenului de absolvire până cel târziu la data de ………. aşa cum a
declarat în oferta tehnică.
8.5 Prestatorul va asigura, ulterior susţinerii examenului de absolvire, eliberarea Certificatelelor de calificare si
suplimentele descriptive corespunzătoare, conform normelor metodologice referitoare la formarea profesională
a adulţilor, in maxim 2 zile de la eliberarea acestora de catre institutiile responsabile. Astfel, Furnizorii vor
asigura:
• Predarea Certificatelor de calificare in original cursantilor , cu semnatura de primire, conform legislatiei
aplicabile, in localitatea in care s-a desfasurat cursul - în original;
• Transmiterea Certificatelor de calificare catre CRCR – în copie conformă cu originalul (semnate si
ştampilate).
8.6 In termen de doua zile de la sustinerea examenul final de absolvire a cursului, Furnizorii vor transmite la
CRCR, in original, pentru fiecare cursant, Adeverinta privind participarea la cursul de calificare, competentele
dobandite si rezultatul exemenului de absolvire a cursului.
8.7 Prestatorul are obligaţia să puna la dispozitia Achizitorului, la semnarea contractului de servicii de formare
profesioanala, următoarele documente:
• Orarul si tematica desfasurată – graficul desfăşurător (anexă la contract);
• Locaţiile de desfăşurare a pregatirii teoretice si a instruirii practice.
• Lista formatorilor.
8.8 Orice modificare cu privire la documentele de mai sus, care intervine pe parcursul derulării contractului de
servicii, va trebui comunicată Achizitorului pe mail, cu confirmare de primire, cu minim 3 zile înainte ca
modificarea să își producă efectul. Până la data la care modificările își vor produce efectul, documentele trebuie
transmise Achizitorului și în original.
8.9 Prestatorul de formare profesională se obligă să includă în Contractele de formare pe care le va încheia cu
beneficiarii cursului de formare din partea CRCR, următoarele clauze:
”Valoarea cursului pentru cursantul ………………………… este achitată de către Fundatia Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de Romi, din bugetul proiectului „………….., proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
intermediul prin intermediul Programului OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, ca urmare a încheierii
între subscrisa și CRCR a Contractului de achiziţie de servicii de formare nr. ………… / ………………… Drept urmare,
în ceea ce privește valoarea cursului de formare şi plata acestuia se vor aplica prevederile Contractului de
achiziţie de servicii de formare.”
8.10 Asigură resurse umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfăşurării activităţii de formare
profesională, conform ofertei tehnice şi ofertei financiare.

8.11 Notifică Achizitorul în scris, cu privire la persoanele care s-au retras de la programul de formare
profesională sau au fost exmatriculate, în termen de cel mult 5 zile de la data retragerii/exmatriculării. Pe
notificare se specifica expres data retragerii/exmatriculării.
8.12 Asigură finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire, la
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, in termen
de maxim o zi de la finalizarea cursurilor de formare.
8.13 Pe parcursul derulării cursurilor de formare profesională, Prestatorul va pune la dispoziţia Achizitorului
toate informaţiile solicitate în legatură cu modul de desfăşurare a cursurilor.
8.14 Prestatorul are obligaţia de a înştiinţa CRCR cu privire la modificările pe care urmează să le facă cu privire
la persoanele care duc la îndeplinire obiectul contractului. Orice modificare, în acest sens, a prestatorului de
servicii se va face doar după informarea/aprobarea Achizitorului.
8.15 Prestatorul va transmite Achizitorului, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, Lista de prezenţă a
participanţilor la curs, pentru luna anterioară.
8.16 Prestatorul nu va solicita nici un fel de taxă sau tarif de participare persoanelor participante la programul
de formare.
8.17 Respectarea cerinţelor legale de reautorizare în condiţiile legislatiei aplicabile este atribuţia exclusivă a
prestatorului si nu trebuie sa afecteze derularea prezentului contract.
8.18 În condiţiile in care, pe parcursul derulării contractului, Prestatorul nu mai îndeplineşte condiţiile pentru
reînnoirea autorizatiei, prestatorul va restitui cheltuielile de şcolarizare aferente perioadei de curs derulat si
dobânda aferentă.
8.19 Prestatorul va presta serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale si a metodologiilor
in materie, punand accent pe calitatea formării profesionale.
8.20 Prestatorul raspunde exclusiv, in situatia in care organele de control abilitate, constata si aplica sanctiuni
cu titlu de amenzi, pentru nerespectarea normelor legale privind atat neexecutarea cat si slaba calitate a
serviciilor prestate.
8.21 Prestatorul se obliga să furnizeze orice informații sau documente suplimentare solicitate de Achizitor
(Achizitorul) sau OIRSPOSDRU Centru în cadrul procesului de verificare a dosarelor de achiziție, a cererilor de
rambursare/plată sau a misiunilor de audit.
8.22 Prestatorul arata ca are cunostinta de faptul ca Achizitorul (Achizitorul) poate utiliza pentru decontare
mecanismul cererilor de plată, în conformitate cu prevederile contratului de finanțare, si se obligă să furnizeze
Achizitorului documentele necesare în acest sens și să accepte termenele de plată aferente acestei proceduri
de decontare.
8.23 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.
8.24 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 Achizitorul conform prezentului contract.
8.25 Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi
ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contract. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele
sau în cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea.
8.26 Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al Achizitorul va fi considerată o
încălcare a prezentului Contract.

8.27 Prestatorul se obliga sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la prezentul
contract cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de management/Organismul Intermediar
sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau
publice nationale aferente acestora.
9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1 Solicită prestatorului derularea cursului de formare până la termenul limită de începere al cursurilor, aşa
cum acesta a fost declarat în oferta tehnică, respectiv până la data de ……. si transmite lista cu persoanele care
urmează a participa la program.
9.2 Monitorizează şi are drept de control asupra desfaşurării cursurilor de formare profesională si procesului de
evaluare a participantilor la curs, în conformitate cu prevederile Specificaţiilor tehnice – Anexa 1 la contract si
obligaţiile asumate prin contract pe întreg parcursul derulării contractului.
9.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termenele prevăzute la art. 5.
9.4 Achizitorul se obligă să comunice din timp Prestatorului toate modificările apărute în programul de derulare
al cursurilor.
9.5 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile conform prevederilor prezentului contract si sa plateasca
pretul catre prestator in termen de 60 de zile de la data primirii facturii de la prestator insotita de Procesul
verbal de receptie.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu
o cota procentuala de 0,1% din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
10.2 (1) În cazul în care, Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite (art. 5.3), atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor, fără a se depăşi valoarea debitului. Achizitorul nu va plăti penalităţi şi daune interese, dacă nu
onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 5.3. din motive neimputabile, datorate nevirării fondurilor
nerambursabile (rambursare), necesare derulării contractului de finantare. Achizitorul nu va plăti penalităţi de
întârziere ori daune interese, în oricare din cazurile în care finanţarea nerambursabilă nu este acordată, este
retrasă, sistată sau suspendată, ori cererile de rambursare nu sunt platite in termenele convenite în contractul
de finantare.
(2) Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 10.2 (1) din motive neimputabile
datorate nevirării fondurilor nerambursabile necesare derulării contractului de finantare, prestatorul nu are
dreptul de a sista prestarea serviciilor, de a denunţa unilateral contractul şi de a pretinde plata de dauneinterese. Achizitorul se obligă să achite contravaloarea facturilor neachitate din motive neimputabile în termen
de maxim 10 zile de la data virării fondurilor cu această destinaţie.
10.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare 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 îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
10.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
Presatorului, în oricare din cazurile în care finanţarea nerambursabilă nu este acordată, este retrasă, sistată sau

suspendată. Rezilierea va opera de plin drept, fără nicio altă notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.
10.5 În cazul în care una din părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în conformitate cu prevederile acestui
contract sau le îndeplineşte în mod necorespunzător, cealaltă parte va avea dreptul de a rezilia prezentul
contract pe baza unei notificări prealabile de 5 de zile comunicate părţii în culpă. La împlinirea termenului, dacă
partea în culpă nu a înlăturat până la împlinirea lui situaţia ce a atras comunicarea notificării, rezilierea va opera
de plin drept, fără nicio altă notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată.
10.6 Prevederile art. 10.5, se aplică şi în cazul în care cursurile de formare nu încep în termen de cel mult
..............* zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 4.1.
* numarul de zile se va stabili la încheierea contractului
10.7 În cazul încheierii unui act adiţional în condiţiile art. 4.2, termenul prevăzut la art. 10.6, se decalează
corespunzător.
10.8 În cazul în care, prestatorului de servicii de formare profesională ii expiră Autorizaţia de prestator de
servicii de formare profesională pentru cursul prevăzut în prezentul contract, pe parcursul derulării
contractului, fără ca acesta să o reînnoiască în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, sau autorizaţia îi
este retrasă, prezentul contract va fi anulat (fără intervenţia instanţei de judecată, pe baza unei notificări
prealabile), iar valoarea cursului nu va fi achitata, dat fiind mecanismul cheltuielilor eligibile din cadrul
proiectului raportat la indeplinirea indicatorilor.
10.9 În cazul în care, toți cursanții nu mai încep cursul din motive neimputabile prestatorului, contractul de
servicii va fi considerat reziliat de plin drept, fără nicio altă notificare, fără intervenţia instanţei de judecată și
fără ca Achizitorul să fie obligat la plata de penalități sau daune interese.
11. Prezentul contract încetează de drept:
- prin ajungerea la termen.
12. Rezilierea contractului
12.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de dauneinterese.
12.2. Achizitorul isi rezerva dreptul ca la maxim doua sesizari scrise privind nerespectarea de catre prestator a
obligatiilor asumate prin propunerea tehnica, sa rezilieze contractul, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului.
12.3. Achizitorul poate denunta unilateral contractul, in cazul in care prestatorul este declarat in stare de
incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment).
12.4. Dacă pe parcursul derulării contractului apar situaţii neprevăzute, din cauza cărora perioadele estimate de
incepere nu pot fi respectate, CRCR poate denunta unilateral contractul.
12.5. In situatiile prevazute la punctele 10.2 si 10.3, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. Prezentul contractul devine nul in cazul neavizarii procedurii de achizitie de catre AM/OIRPOSDRU Centru.
13. Receptie si verificari
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnica si din Specificatiile tehnice. Derularea serviciilor conform Ofertei si respectiv
contractului de servicii care va fi incheiat vor fi monitorizate de echipa de proiect din partea Achizitorului. In
cazul in care se constata abateri de la prevederile contractului de servicii, care nu se remediaza in termenul
acordat de Prestator, contractul de servicii poate fi reziliat cu plata de daune interese de catre Prestatorul.

13.2. Verificarile vor fi efectuate in mod aleator, ori de cate ori achizitorul considera necesar acest lucru.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti
pentru acest scop.
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului de incepere a contractului.
14.2. In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
14.3. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
14.4. In cazul in care:
i.
orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii.
alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
14.5. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate
in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin modficarea graficului.
14.6. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
15. Amendamente
15.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
16. Cesiunea
16.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
17. Subcontractanti – daca e cazul
17.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
17.3. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se
constituie in anexe la contract.
17.4 Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
17.5 Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

17.6 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.
18. Forta majora
18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
19. Solutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, competente pentru solutionarea unui litigiu vor fi instantele
judecatoresti de la sediul achizitorului.
19.3. Solutionarea se va face pe baza prevederilor contractului si a legislatiei in vigoare.
20. Limba care guverneaza contractul
20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
21. Comunicari
21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
21.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
21.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.
22. Legea aplicabila contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor,

Prestator,

