
CONTRACT DE PRESTARISERVCII 
Nr. din AY. dJOI 

Inure 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROFDUS, adresa splajul 

naependentei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Dircctor Florin 

Diaconescu, denumit în continuare Achizitor 
Si 
1.2. S.C. EURO-EcOLOGIC S.R.L. cu sediul în Vlähita, str. Mihai iminescu nr. 9/A/18, inregistratá 

la Registrul Comertului sub Nr. J19/205/2007, Cod fiscal RO2131 1085, cont bancar RO04 RNCB O158 

0723 7291 O001. deschis la BCR Ag. Vlähita, sau RO17 TREZ 3525 069X XX00 2714, TREZ,

Odorheiu Secuiesc, Tel: 0742 -029410; tel.fax 0266-246466, reprezentat� prin Gyorgy Jozsef, denumita

in continuare Prestator. pe de alt� parte, denumite în continuare, în mod individual, ,Parte" _i colectiv 

Part au încheiat prezentul contract de prest�ri servicii (denumit în continuare ,Contract) in 

condi�iile stabilite în continuare

Art. 1. Defini�i 
In prezentul contract urm�torii termeni vor f+ interpreta�i astfel:

a. achizitor si prestator partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

b. coniract - reprezinta prezentul contract si toate documentele si anexele identificate ca parti 

componente ale contractului 

C. Eveniment inseamn� evenimentul organizat de Achizitor, astfel cum este descris la art. 2 din 

Contract. 
d. Inforna�ii Confiden�iale - desemneaz� orice informa�ii, cum sunt cele de natura comercial� sau 

tehnic�, în form� oral�, scris�, electronic�, magnetic� sau stocate în orice alt mod, legate direct sau 

indirect de activit��ile de natur� comerciale sau de alt� natur�, trecute, prezente sau viitoare ale uneia

dintre Pär�i sau de metodologiile, strategiile sau informa�ile opera�ionale, care sunt dezv�luite

celeilalte P�r�i sau ob�inute de aceasta. 

e. Teritoriu -înseamn� întreg teritoriul României precum _i teritoriul oric�rui alt stat, la nivel mondial. 

f. CPV- nomenclatorul de referin�� în domeniul achizi�iilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) 

nr. 2.195/2002 al Parlamentului European _i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul

comun privind achizi�iile publice (CPV);
g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

h. servicii - activitati a caror prestare formeaza obiectul contractului; 

i. sistemul electronic de achizi�ii publice, denumit în continuare SEAP - desemneaz� sistemul 

informatic de utilitate public�, accesibil prin internet la o adres� dedicat�, utilizat în scopul aplic�rii 

prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire _i în scopul public�rii anun�urilor la nivel

na�ional; 

j. mijloace electronice - modalitatea de initiere, desfasurare si atribuire a achizitiei, ce formeaza 
obiectul prezentului contract, in cadrul Catalogului electronic de servicii, produse si lucrari

disponibil in cadrul platformei SEAP. 
k. scris(ä) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus _i comunicat 

ulterior, inclusiv informa�ii transmise _i stocate prin mijloace electronice; 
I. 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
revoluti, incendi, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nef+ind 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;



m. zi zi calendaristica; an - 365 de zile.

orul 
se obliga sa asigure Servicii de inchiriere

containere
sanitare

necesare in cadrul 

inD uui "Targul Oferta 
Educationalu" cc se va 

desfasura in perioada 14 mai-18 mai 2018, 

orvani Cretulut,
intrarea Gheorghe Sincai, Bucuresti, cod CPV. 

79956000-9 -Servicii de 

de arguri si expoziti (Rev. 2), avand Cod Unic de achizitic 
DA20262763,

servicil ce 1ac 

rct. 
parte integrant� a ncestuia si a ofertei transmise, cuprinzand 

urmatoarcle: 

Art. 2. Obieetul Contractului 

grupuri sanitaresi 3 chiuvete, cu geamuri, corpuri de iluminal si piZ 

Alimentare apa -45 metri cubi 

Vidanjare apa 45 metri eubi 
Inchiriere ansamblu hidrofor si cuburu de apa 2 buc 

Instalator montare/demontare echipamente sanitare -2 pers 

cTSonal Curatenie- in perioada 14 18 mai 2018, in intervalul orar 09:00- 19:00 - 49 Orc 

Inchiriere container sanitar 2 bue 

Materiale de curatenie 
Dimensiune aproximativa 5850 (L) x 2250 () x 2300 (h) cm 

Transport livrare
Transport ridicare 
ASIgurarea montarii, demontarii si transportul materialclor achizitionate, dar si a personaluiu 

tehnic specializat. 
2.2. Materialele de curatenie, personalul specializat si orice alte bunuri necesare realizäri intreguu
eveniment vor fi puse la dispozi�ie de c�tre Prestator �i sunt descrise în Anexala prezentului contrac.
2.3. Amenajarea zonei se va face în perioada 07 13 mai 2018, incepând cu orele 07:00, 1ar 

dezafectarea acesteia se va face pân� în data de 22 mai 2018, orele 23:00, dup� încheierea 
evenimentului. Containerele sanitare sunt necesare a fi montate pana pe data de 14 mai 2018, orele

08:00. 
2.4. Cablistica trebuie sa fie acoperita de traverse/banda tesa pentru respectarea normelor de 
Siguranta in cazul situatiilor de incendiu. Containerele sanitare trebuie sa contina toata cablistica

necesara pentru conectarea la generator. 

Art. 3. Pretul contractului 

3.1. Pretul total al contractului este de 16.500,00 lei fara TVA, respectiv 19.635,00 lei cu TVA. 
3.2. Contravaloarea serviciilor efectiv prestale se va achita de c�tre Achizitor în baza facturii emise de 
c�tre Prestator, in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie. 
3.3. Dup� instalarea mijloacelor exist� posibilitatea contra unei taxe suplimentare ca Prestatorul s� 
execute transferul mijloacelor la o alt� loca�ie, la cererea Beneficiarului. Pär�ile stabilesc în scris 
cuantumul taxei înainte de transfer. Beneficiarul are dreptul la manipularea mijloacelor numai cu 
acordul scris ini�ial al Prestatorului. Pre�ul contractual con�ine pre�ul serviciilor în detaliu.

Art. 4. Durata si executarea contractului 
4.1. Prezentul Contract are o durata cuprinsa intre 14 mai -18 mai 2018, data la care vor fi indeplinite 
toate obligatiile contractului de catre parti.
4.2. Executarea contractului se va desfasura pana in data de 18 mai 2018. 

Art. 5. Garan�i _i r�spunderi 
5.1. Partile i_i garanteaz� reciproc c� sunt constituite �i organizate, isi desfä_oar� activitatea �i i_i 
execut� obliga�iile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile. 
5.2. Prestatorul declar� �i garanteaz� c� niciun acord, scris sau verbal �i nicio promisiune sau obliga�ie, 

contractat� anterior cu teri, nu se opun încheierii �i îndeplinirii prezentului Contract. 
5.3. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul se oblig� s� nu se angajeze în nicio activitate, în niciun 
proiect sau program, ce este sau ar putea fi în conflict cu interesele Achizitorului.
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4. Ineàlcarca de c�tre oricare dintre Pärti a obliga�iilor asumate prin prezentul Contract dá dreptul

celeilalte Pår�i de a ob�ine despägubiri pentru paguba sulerita. 

.S. Daca din vina exclusiva a Prestatorului evenimentul organizat de Achizitor va fi anulat, atunci 

Prestatorul va fi obligat sa plateasca Achizitorului toate costurile suportate de acesta pentru organizarca 

evenimentului. 
S.6. Din momentul predarii bunurilor apartinând Prestatorului c�tre Beneficiar, acesta din urmá este 

responsabil de paza �i protectia acestor bunuri plasate în påstrarea sa. Bunurile vor fi amplasate în locuri

Terite, iîn care evenimente care ar putea produce pagube asupra acestora sunt excluse sau cele mai reduse. 

Bunurile vor fi utilizate conform destina�iei acestora, cu obligatia Bencficiaruluí de a pástra neatinsc _i 

lizibile elementele de identificare ale acestor bunuri (nr. serie, tip, alte inscripti, cmblemele 

Prestatorului etc). 
3.7. Prestatorul va avea dreptul la valorificarea instrumentului de garan�ie cu o prealabil� notificare in 

care se va preciza cuantumul _i coresponden�a valorii cu prejudiciile suferite. 

S.8. Taxele de libera trecere in Bucuresti nu sunt incluse in valoarca totala a contractului. Acestea vor 

fi suportate de catre beneficiar, fie prin achitarea in numele prestatorului a taxelor, fie prin derularea 

demersurilor necesare pentru obtinerea lor. In aceste cazuri, beneficiarul isi asigura intreaga 

responsabilitate a valabilitatii si legalitatii obtinerii si folosirii de catre prestator a taxelor de libera 

trecere, orice penalitate care rezulta din utilizarea taxelor de libera trecere fiind suportata de catre

beneficiar. In cazul in care prestatorul va trebui sa faca demersurile necesare pentru obtinerea

autorizatiilor de libera trecere, beneficiarul va achita in avans contravaloarea acestor taxe. 

Art. 6. Drepturile �i obliga�iile P�r�ilor 

6.1. Drepturile �i obliga�iile Prestatoruiui 
6.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi, în condi�iile _i la termenele prev�zute prin Contract, 
remuneratia cuvenit� pentru prestarea serviciilor mentionate la art. 2. 
6.1.2. Prestatorul se oblig� s� presteze servicii în locurile �i în intervalul de timp determinate în 

contractul concret de prest�ri servicii, în urm�toarele condi�i: 

a) CONTAINER SANITAR - în cazul închirierii acestor mijloace Prestatorul va transporta containere 

la locul stabilit ini�ial cu Beneficiarul. Pentru instalarea �i fixarea containerelor este nevoie de suprafa�� 
orizontal�, iar pentru racordarea containerelor birou _i depozit este nevoie de curent electric 380 V, 

pentru containere sanitare este nevoie de curent electric de 380 V, racordare la re�ea de ap� _i canalizare. 

Prestatorul poate asigura container de ap�, ap� rezidual� _i hidrofor. 

b) Pentru instalarea containerelor s-ar putea s� fie nevoie de acordul autorit��ilor, ob�inerea acestui 

acord este obliga�ia Beneficiarului. Pre�ul contractului con�ine transportul la adresa de instalare, _i 
conectarea containerului la utilitare. Asigurarea posibilit��ii conect�rii este obliga�ia Beneficiarului. In 

cazul în care Beneficiarul conecteaz� containerul la utilitare, pre�ul se va modifica în acest sens.

Prestatorul atrage aten�ia Beneficiarului c� în acest caz Beneficiarul este r�spunz�tor asupra 

profesionalit��ii lucrärilor executate, �i pentru prejudiciile cauzate de lucr�ri necorespunz�toare. 
6.1.3. Prestatorul are obligatia sa asigure intregul echipament tehnic necesar organizarii evenimentului, 

asa cum a fost stabilit prin prezentul contract si oferta sa tehnica, precum si intreg personalul de 

specialitate necesar pe toata perioada evenimentului.

6.1.4. Prestatorul are obligatia sa respecte termenul prevazut in prezentul contract pentru realizarea 

obiectului sau. 
6.1.5. Prestatorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile care decurg din prezentul Contract, cu 

bun�-credin�� _i cu maximum de profesionalism, întelegând prin aceasta inclusiv luarea tuturor

m�surilor care, f�r� a necesita men�ionarea explicit� în Contract, sunt inerente atingerii scopului
acestuia,necesare si asiguratori conform normelor in vigoare �i va r�spunde în cazul în care prin faptele
lui sau ale persoanelor pe care le reprezint� se vor aduce prejudicii Achizitorului. 
6.1.6. Prestatorul se oblig� s� se ab�in� de la orice act sau fapt prin care ar putea aduce atingere

drepturilor Achizitorului, n�scute din prezentul Contract sau prin care s-ar aduce atingere bunului 

renume, produselor sau activit��ilor Achizitorului. 
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.17 Dacà Prestatorul nu poate respccta, in tot sau in parte, obicctul prezentului Contract, D 

Contractului se va diminua corespunzator cu partea obiectului care nu a fost realizala, Conform oferte,

acpuse si a documentelor justiticative prezentate de prestator si acceptate de achizitor, 

6..8. Prestatorul are obligatia s� respecte normele tehnice PSI _i normele de protectIe a muncii

Specitice actività�ii, prin instruirea personalului propriu, pe linie de protectic a muncii, finänd scama de 

pegatirea profesionalà a fiec�rui angajat precum si obligatia de a-�i asuma întrcaga ráspundere pentru 

activitatea desfà_urat� de c�tre personalul propriu, în ceca ce prive_te prolectia munC.
6.1.8.1. Prestatorul este obligat s� anunte imediat Achizitorul despre orice cveniment care ar putca

conduce la un accident de munc�. produs în loca�ia ce i-a fost pusa la dispoziy
.. Prestatorul declara ca se afla in posesia tuturor autorizatiilor necesarc prestarii serviciilor 

comandate de catre beneficiar. 
.0 Prestatorul va intocmi un Raport final al desfasurarii prestatici care va sla la baza intocmirii 
rocesului verbal de receptie, raport ce va include si pontajul personalului tehnic specializat pentru 
Instalarca, montarea si demontarea echipanmentului pe toata perioada desfasurarii evenimentului.

6.2. Drepturile �i obliga�iile Achizitorului
6.2.1. Achizitorul se oblig� s� achite suma datorat� cu titlu de remunera�ie la termenul stabilit conform 
Art. 3.2 
6.2.2. Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia Prestatorului programul evenimentului. 6.2.3. Achizitorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile cu maxim� diligen��. 6.2.4. Achizitorul are obligatia s� sesizeze toate deficientele constatate cu ocazia recep�ionarii instala�ilor _i echipamentelor tehnice puse la dispozi�ie de c�tre Prestator, ce ar putea pune in pericol buna desfä_urare a activit��ii sale. 

Art. 7. Obliga�ia de despägubire 
7.1. Beneficiarul se oblig� s� achite Prestatorului contravaloarea repara�iilor necesare ca urmare a utiliz�rii necorespunz�toare a bunurilor ce fac obiectul contractului (de ex. container etc.) în interiorul termenului de prest�ri servicii. 
7.2. Pär�ile întocmesc proces verbal de constatare a prejudiciilor. In cazul în care Beneficiarul nu 
restituie bunul închiriat Prestatorului, este obligat s� achite valoarea actual� de pia�� a bunurilor 
respective. 
7.3. In cazul în care reprezentantul Beneficiarului nu este prezent la constatarea prejudiciului, se 
consider� c� Beneficiarul a acceptat prejudiciile documentate �i constatate de Prestator. In cazul
dispari�iei sau distrugerii totale/par�iale a bunurilor Beneficiarul este obligat s� achite urm�toarele 

pre�uri Prestatorului: Container Birou- ('5, '8, *10, '20) 4200 EUR, Container depozit sau ap�rezidual� de orice tip 2800 EUR, Containere cu echipament sanitar: 9000 EUR, Cabina paza fibra sticla 2000 
EUR, Toalet� mobil� 1000 EUR, Pisoar mobil 1000 EUR, Lavoar mobil 1000 EUR,Gard Mobil 165 
EUR/buc. Preturile specificate nu contin TVA. In cazul unui prejudiciu Beneficiarul este obligat s� 
achite contravaloarea repara�iilor c�tre Prestator. 
7.4. In cazul în care în cursul cur��ärii Prestatorul constat� faptul c� bunul este deosebit de murdar _i 
nu poate fi cur��at în mod obi_nui, are dreptul de a factura cätre Beneficiar o tax� suplimentar� de 
cur�tare cu îintocmirea unui proces verbal �i fotografi _i este obligat la notificarea Beneficiarului în 
acest sens. Prestatorul va stabili pre�ul curä�ärii suplimentare în propor�ia murd�riri, între 155 RON+ 
T.V.A si 465 RON +T.V.A. Pär�ile accept� documenta�ia întocmit� de c�tre Prestator ca fiind baza 
calculelor pentru stabilirea taxei.

Art. 8. Jurnal de service, persoana de contact 
8.1. In cazul în care Beneficiarul solicit� sau în cazul unei noi comenzi de servicii care difer� de 
comanda ini�ial�, Prestatorul tine un jurnal de service de la începutul prest�rilor de servicii pân� la 
încetare în care se eviden�iaz� �i se semneaz� de fiecare parte toate activit��ile _i lucr�rile efectuate 
(instalare, cur��are, extra service, transfer, ridicare, transport). 
8.2. Beneficiarul se oblig� s� asigure de fiecare dat� o persoan� de contact la fa�a locului pentru a 
certifica (semnarea jurnalului de service) executarea corespunz�toare a servicilor de c�tre Prestator. In 
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cazul in care Beneficiarul nu asigur� persoan� de contact, acest fapt va fi evidentiat de Prestator in 

jurnalul de service. In acest caz Beneficiarul nu are dreptul s� invoce exceptii, obiec�iuni în legáturá cu 

service. 

8.3. Prestatorul _i Beneficiarul sunt obligati s� desemneze câte o persoan� de contact permanent� u 

care cealalt� parte poate comunica pe toat� durata contractului. În cazul in care Beneficiarul nu certific� 

prin semnare jurnalul de service, prin acest fapt acceptå executarca carc, la solicitare, va fi dovedit� de 

Prestator prin datele înregistrate de sistemul GPS ale autovehiculelor 

Art. 9. Alte drepturi si obligatii ale partilor

9.. Beneticiarul are obligatia s� coopereze cu Prestatorul în interesul indeplinirii _i execut�rii 

contractului. Astfel este obligat s� asigure condi�ii pentru Prestator in vederea cur�j�rii �i instal�rii si 

manipul�ri cu macara
9.2. Prestatorul trebuie s� fie apt s� se apropie cu autovehiculul la ccl pu�in 5 metri de locul instal�rii 

containerelor de ap� rezidual� care trebuiesc vidanjate. 

9.3. In cazul în care Beneficiarul nu respect� aceste prevederi, iar Prestatorul este nevoit la cheltuieli 

suplimentare sau nu poate îndeplini munca, Beneficiarul este obligat la desp�gubiri în prívinta 

cheltuielilor. 
9.4. Beneficiarul este obligat s� informeze Prestatorul asupra oric�ror circumstan�e sau împrejur�ri care 

pot influen�a executarea serviciilor de instalare, cur�tare, pentru a da posibilitatea Prestatorului s� se 

pronunte asupra faptului dac� în circumstan�ele noi este posibil executarea total� sau par�ial� a 

contractului. 

9.5. La instalarea bunului Beneficiarul este obligat s� preia bunul prin proces verbal. In cazul în care 

Beneficiarul nu invoc� obiec�iuni cu privire la executarea serviciului în procesul verbal întocmit, sau 

nu asigur� reprezentarea sa la fata locului în momentul livr�rii, Beneficiarul accept� cele cuprinse în 

procesul verbal întocmit de c�tre Prestator. 

9.6. Beneficiarul este obligat s� aduc� la cuno_tiinta Prestatorului orice surs� de pericol care ar avea 

efect prejudiciant pentru Prestator (inclusiv prejudiciu adus unor persoane ter�e), în caz contrar achitarea 

contravalorii prejudiciului cade în sarcina Beneficiarului. 
9.7. Beneficiarul este obligat s� asigure intrarea la locul îndeplinirii activit��ilor de munc�. In cazul în 

care acest proces dureaz� mai mult de 2 ore, Prestatorul are dreptul la neîndeplinirea activit��ilor, cu 

toate acestea Beneficiraul este obligat s�achite contravaloarea depozit�rii, transportärii _i livr�rii

bunurilor. O nou� livrare a bunurilor va avea loc dup� achitarea în avans de c�tre Beneficiar a 

contravalorii depozitärii, transport�rii _i livr�rii noi a bunurilor. 

9.8. in cazul împiedic�rii vidanjärii Prestatorul are dreptul la încasarea pre�ului din contractul de 
servicii. în acest caz Beneficiarul este r�spunz�tor pentru daunele ap�rute din cauza nerealiz�rii 

vidanjärii. 
9.9. Beneficiarul r�spunde pentru bunuri pe toat� durata posesiei lor, de la momentul livr�rii pân� la 

momentul prelu�rii. 
9.10. În cazul în care dup� montarea containerului se schimb� condi�iile de acces, Beneficiarul este 
obligat s� în_tiin�eze prealabil Prestatorul în scris. In cazul în care locul unde se afl� bunurile nu poate 
fi accesat din cauza condi�iilor de meteo nefavorabile, Prestatorul poate refuza prestarea servicilor 
Având în vedere faptul c� posibilitatea accesului la mijloace este r�spunderea Beneficiarului, 
Prestatorul nu-_i asum� responsabilitatea pentru neîndeplinirea serviciilor. In acest caz cheltuielile de 
servicii la o nou� programare vor fi suportate de Beneficiar. 

Art. 10. Confiden�ialitate 
10.1. Prestatorul va trata în regim de strict� confiden�ialitate _i va folosi exclusiv în interesul 
Achizitorului toate Informa�ile Confiden�iale referitoare la acesta, f�r� limit� de durat�, indiferent dac� 
informa�iile i-au fost furnizate de c�tre Achizitor, sau au fost obtinute în orice alt mod în intervalul 
derulärii Contractului. 

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1- 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 



Cchivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% 71 intarziere pana 

indcplinirea efectiva a obligatiilor 

n cazul in care achizitorul nu onoreaza lacturile in termen de 30 de zile de la Cxpirarea perioadei 

Convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca pcnalitati, o suma cchivalenta cu 0 Cola proCentuala 

din plata neefectuata, respeetiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirca cfectiva a obligatiilor. 

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod 

Culpabil.pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul reZiliat 

de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-0 notilicare scrisa 

adre sata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de laliment, 

cu condita ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire

pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare penru 

partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 12. Forta majora
2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezenu
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
12.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiunc a fortei majore, dar 1ara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
12.3- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat s 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitic in vederea imitarii

consecintelor. 
12.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 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. 

Art. 13. Amendamente 
13.1- In situa�ia unor evenimente nefavorabile care duc la anularea evenimentului, achizitorul va pläti

prestatorului contravaloarea serviciilor deja prestate �i plätite în avans de c�tre prestator ter�ilor, în baza 

documentelor justificative prezentate de acesta.

13.2. In situa�ia unor evenimente neprevazute care duc la modificari ale evenimentului, partile vor 
face toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila, astfel incat evenimentul sa poata avea loc. 

Art. 14. Incetarea Contractului 
14.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 4 din Contract. 

14.2. Prezentul Contract poate înceta �i înainte de expirarea termenului prev�zut la Art. 4.1. prin 
urmätoarele modalit��i: 

a) Prin acordul expres al P�r�ilor exprimat în seris într-un act adi�ional; 
b) In cazul nerespectárii grave de oricare dintre Pär�i în tot sau în parte, a obliga�ilor esen�iale 

prevázute în sarcina sa potrivit prevederilor prezentului Contract, Contractul va fi reziliat de 

plin drept, fär� a mai fi necesar� punerea în întârziere _i f�r� orice alt� formalitate prealabilä. 
c) nerespectarea de c�tre pär�i a obliga�iilor prev�zute în prezentul contract d� dreptul p�r�ii lezate 

s� considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i fär� nicio alt� procedur� 
judiciar� sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i produce efectele de la data 
scadentei obliga�iilor neefectuate. 

Art. 15. Notific�ri 
15.1 Orice notificare în leg�tur� cu prezentul Contract va fi facut� în scris în limba român� _i va fi 
transmis� prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau fax cu confirmare de primire
la adresele din preambul sau la sediul oficial al Pär�ilor. 

Art. 16. Legea aplicabilä �i solu�ionarea litigiilor 
16.1. Legea aplicabil� prezentului Contract este legea român�. Orice litigiu decurgând din sau în 
legatur� cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, modificarea, executarea 



A ori desfin�area acestuia, va fi solu�ionat de c�tre P�r�i mai întâi pe cale amiabil�, iar în caz de ncajungere 

la o solu�ie pe cale amiabil�, acesta va fi supus instantelor judecatoresti competente. 

Art.17. Dispozi�ii finale
17.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract nu este admisibil� decât cu acordul ambelor Parg,

exprimat în form� scris� într-un act adi�ional. 
/.2. Frezentul Contract se completeaz� cu dispozi�iile legii române în vigoare, cu privire la situa�ile 

pe care nu le reglementeaz� în mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu atrage nulitatea 

intregului Contract, cu exceptia situa�iei când acea clauz� este considerat� ca fiind substan�ialá. 

7.3. Prezentul Contract a fost semnat la Bucure_ti, ast�zi, 9.Ch.Iindou� exemplare originale, in 

imba romän�, cuprinzând o singur� anex�, fiecare Parte atestând c� se afl� în posesia a câte unui act 

original. 
Prestator, 
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