
Contract de servicii
nr. 3. 209 

1. Partile contractante 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi�ie public�/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizi�iile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre: 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Bulevardul Decebal 

nr.11, sector 3. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Zvetlana Ileana Preoteasa, 
denumit� in continuare Achizitor, pe de-o parte 

Si 

S.C. ZEN IT SOLUTIONS S.R.L., cu sediul sediul social in Bucuresti, Sect. 1, Str. Boteanu, nr. 3/B, 

ap. 1 si punct de lucru in Calea Grivitei, 8-10, et.4, Bucuresti, înregistrat� la Oficiul Registrului

Comertului sub nr. J40/1097/2015, având Codul Unic de Inregistrare RO 34043464, reprezentat� prin 
ing. Silviu Costescu, avand functia de Administrator, în calitate de prestator, pe de alt� parte. 

2.Defini�ii 
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

contract: prezentul contract si toate elementele ce reprezinta parti componente ale contractului 

constand in documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate si in Oferta prezentata de 
2. 

catre Prestator.
b. achizitor si prestator: partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract 

pretul contractului: pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru C. 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract 

d. servicii: activitati a caror prestare formeaza obiectulcontractului; 
e. forta majora: orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, 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 enuntiativa. 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; 

f.zi: zi calendaristica; an: 365 de zile 

g. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de presari servicii. 

h. conflict de interese: inseamna orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a 

exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice

moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 

Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in vitor sau in conflict cu alte 

angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile 
oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul prestatorului.



dspagubire generala: suma, neprevazuta expres in contractul de servicii, care este acordata de 
catre instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii
prejudiciate in urma incalcarii contractului de prestari servicii de catre cealalta parte.

J penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind 
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a 
obligatiilor din contract: 

k. centru de date, centru de colocare: numit pe scurt Centrul, reprezinta un complex de 

cchipamente, sisteme si programe amplasate intr-un spa�iu securizat, detinut si controlat de catre 
prestator sau de catre o terta persoana, si in cadrul caruia aceste echipamente, sisteme si 

programe formeazao infrastructura pe care prestatorul sau o terta persoana o opereaza in vederea

prestarii serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract.
facilitati: reprezinta toate elementele tehnice aflate in dotarea centrului, componente ale 

infrastructuri (incluzand dar nelimitandu-se la servere, echipamente de conectare si 

comunicatii, echipamente de securitate, echipamente de climatizare, programe etc).

m. infrastructura de colocare - reprezinta infrastructura tehnica aflata in dotarea centrului. 
Infrastructura de colocare este alcatuita din - dar nelimitandu-se la - urmatoarele componente 

interdependente: utilitati, facilitati si spatii de colocare, spatii de depozitare, etc asa cum acestea

sunt definite in contract. 
n. Utilitati: reprezinta, incluzand dar fara a se limita la, elementele tehnice amplasate in centru,

cum ar fi sistemul de alimentare cu energie electrica, sistemul de climatizare, sistemul de 

prevenire si stingere a incendiilor, sistemul de acces si securitate, sistemul de televiziune cu 

Circuit inchis, care constituie parti ale infrastructurii de colocare si care sunt necesare in vederea

prestari serviciilor de colocare sau virtuale si functionarii corespunzatoare a echipamentelor 

achizitorului. 

3. Interpretare 

3.1- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul 

feminin si viceversa 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.

3.3-Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de colocare server in Data-Center 

ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK din Bucuresti, cod CPV aplicabil 70310000-7 

Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2), in conformitate cu prevederile legale/ 

normativele tehnice aplicabile, precum si in conformnitate cu prevederile prezentului contract. 

in Data-Center 

4.1 



5. Pretul contractului 
5.1 Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor pentru 
prestarea conforma a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract este de 2090,58 lei exclusiv 

TVA, respectiv 2487,79 lei cu TVA inclus, pentru o perioada contractuala cuprinsa intre 01.06.2021 
si 30.06.2021. 

5.2 Pretul contractului este ferm si nu va putea fi modificat de catre partile contractante, decat in 
conformitate cu prevederile legale aplicabile privind modificarea contractului de achizitie. 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este cuprinsa intre data semnarii prezentului contract si 30.06.2021, 
sub conditia indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale asumate de catre parti. 6.2 In situatia in care va interveni o extindere a perioadei contractuale conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, prezentul contract se va prelungi prin act aditional, prestatorul avand obligatia de a respecta toate obligatiile contractuale pana la finalizare. 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului va incepe de la momentul punerii in functiune a serverului in loca�ia indicat� (ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei, nr. 266- 268), serviciile urmand a fi prestate in perioada 01.06.2021 30.06.2021. 

8. Obligatiile principale ale prestatorului 
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce formeaza obiectul prezentului contract, in conformitate cu Oferta prezentata si si acceptata de catre achizitor ce formeaza parte componenta a contractului. 

8.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in cadrul ofertei in conformitate cu cerintele Achizitorului, dupa cum urmeaza:
Loca�ie: ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei, nr. 266-268: 

Hala industriala cu grad ridicat de protectie la cutremur; Acces controlat in incinta, atat auto cat si pietonal: Paza 24/7 la punctele de control si prin patrulare Conectivitate internet 4Gbps, redundanta prin 4 fibre optice gigabit, doua fibre cu fiecareprovider, GTS Telecom (gtstelecom.ro) si Mediasat (mediasat.ro); Capacitate de rulare 720 Gbps; 
Retea bazata exclusiv pe echipamente CIScO;Protectie DdoS Arbor Networks Peakflow SP: Redundan�� alimentare cu energie electrica asigurata prin: UPS-uri profesionale APC; 

Generator diesel 100K VA, autonomie 48 ore. 

Putere instalata retea 100 KVA trifazic; Sistem de racire redundant N+2, 160.000 BTU; Monitorizare video permanenta; 



Sistem de avertizarc si de stingere a incendilor 
Prezenta unui tchnician on-site 24/7/365 
Spatiu alocat in rack: SU/tower. 
Alimentare duala pentnu sursa redundanta 2x750W, 

Concxiune intemct Gigabit: 
Banda garantata 100Mbps;

.Traficnclimitat 
Clasa 1P/30 (o adresal' utila):
SLA 99.5°%, timp de interventic 30 min. 

Revizic handware Dell Powerldge Tower server

S.3 Prestatonul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionaismul s 
promptitudinca cuvenite angajamentului asumat. 

84 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarca serviciilor in cadrul termenului convenit

Totodata. este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 

si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

8.5 Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie referitoare 

la prezentul contract drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga niciun ciement 

al prezentului contract fara acordul seris. prealabil, al achizitorului. Daca exista divergente cu privire 

la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii prezentului contract, decizia finala va 

apartine achizitorului. 

8.6 Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara aprobarea 

prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile 

sale fata de achizitor conform prezentului contract. 
8.7 Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditile de munca., sanatate si 

securitate in munca si dupa caz. standardele internationale agreate cu privire la forta de munca.

conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si 

obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocupari fortei de munca si abolirea muneii 

minorilor. 
8.8 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si 

se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia

si salariatii sai vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va 

despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale 

prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv

conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 

8.9 Prestatorul este direct responsabil pentru respectarea normelor de protectie a muncii si a celor de 

protectie in caz de incendiu de catre personalul propriu. Toate sanctiunile aplicate de catre organele 

competente pentru nerespectarea normelor mentionate mai sus vor fi suportate de catre Prestator, 

Achizitorul fiind exonerat de orice raspundere in acest sens. 

8.10 Prestatorul declara si are obligatia de a detine autorizarile/licentele/avizele necesare prestarii

serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract. In situatia in care pe durata de valabilitate a 

contractului intervin situatii care determina imposibilitatea de indeplinire a obiectului contractului, 

inclusiv, dar fara a se limita la pierderea/suspendarea dreptului de desfasurare a activitatii are 

obligativitatea de a informa Achizitorul in termen de maximum 48 ore, sub sanctiunea rezilierii si plata

daunelor interese pentru prejudiciul cauzat. 



11 Prestatorul are obligativitatca de a implica in derularca contractului privind prestarea serviCnlor exclusiv personal calificat contorm legislatici in vigoare. 8.12 Prestatorul i_i asumà integral responsabilitaten asigurârii tuturor resurselor nateriale, umane 9 financiare necesare prestarii conforme a serviciilor ce formeaza obieetul pre/entului contract. 8.13 Prestatorul se obliga sa asigure intretinerea periodica a infrastructurii de colocare 8.14 Prestatorul se obliga sa asigure paza centrului de colocare, luand orice masura carc se impurne in vederea evitarii afectarii in orice mod a echipamentelor ori furtului accstora. In cazul producerii 
unor daune asupra serverului. prestatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru repararca 
prejudiciului cauzat.
8.15 Prestatorul va ti tinut raspunzator pentru daunele directe si dovedite produse asupra
echipamentelor achizitorului sau datorate neexecutarii obligatiilor sale contractuale. 
8.16 In cazul deteriorarii echipamentelor achizitorului din vina prestatorului, a reprezentantilor, a 

personalului, a contractorilor sau subcontractorilor acestuia, prestatorul va fi obligat sa achite intreaga
valoare a echipamentelor reparate/inlocuite, la valoarea de înlocuire a acestora. 

9. Codul de conduita 

9.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor 
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va 

abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu servicile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a 

achizitorului, precunm si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale 
contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil 
scris al acesteia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul. 

9.2 Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 

poate deriva din Contractul de Servicii, si atat Prestatorul cat si personalul sau salariat ori contractat, 
nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in 
legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 

9.3 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision 
cu privire la orice bun sau procedeu protejat utilizate in scopurile Contractului de Servicii, fara 

aprobarea prealabila in seris a Achizitorului. 
9.4 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi

astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform art. 18 din prezentul contract. 
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii 
sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele 

care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este 

in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o 

societate interpusa. 
9.5 Prestatorul va funiza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in 

care se executa Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata 

locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire 
la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

9.6 Conflictul de interese

9.6.1 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea 
compromite executarea obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii. Conflictele de interes 
aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, 



egaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice contlict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia. 

9.7 Despagubiri 
9.7.1 Prestatorul va despagubi. proteja si apara pe cheltuiala sa Achizitorul. pe agentii si salariatii acesteia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului si/sau a subcontractantii sai, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in prestarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privindbrevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor.9.7.2 Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul in cazul oricaror incidente produse pe intreagaperioada de prestare a serviciilor si care au cauzat un prejudiciu achizitorului, reprezentantilor acestuia, cursantilor, reprezentantilor legali ai acestora precum si oricaror alte persoane implicate in derularea contractului de prestari servicii. 

10. Obligatiile achizitorului 

10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate conform prezentului Contract de Servicii. Receptionarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract urmeaza a fi realizata prin procese- verbale partiale si/sau prin proces verbal final.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la efectuarea procesului verbal final de conformitate care atesta indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor asumatede catre prestator. 

10.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.
10.4 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 10.5 Achizitorul are dreptul dea verifica modul de prestare a servicilor inscrise in prezentul contract, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractuale, incheindu-se cu aceasta ocazie o Nota de constatare (proces verbal).

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract si/sau executa necorespunzator obligatiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deducedin pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din pretul contractului pentru fiecarezi de intarziere si/sau indeplinire necorespunzatoae a obligatiei asumate pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2 In cazul in care achizitorul din vina sa exclusiva nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

11.3 Nerespectarea de catre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii lezatesa notifice partea in culpa, iar in situatia in care aceasta nu intelege sa isi execute cu buna credinta



obligatiile ce ii revin, sa solicite rezilierea contractului. Termenul acordat pentru remediere este de s 

zile. 

12. Denuntari speciale

12.1 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata

prestatorului, fara nicio compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in conditile 

Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa cu conditia ca aceasta 

renuntare 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 pentru partea din contract 

executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

13. Incepere, finalizare, sistare; Modificarea Contractului de Servicii
13.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea contractului. 

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a 

serviciilor. 
13.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenele stabilite, 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 act aditional cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare la data incheierii acestuia. 
13.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 
13.4 Modificarile substantiale ale Contractului de Servici se vor face prin Act aditional, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia. Daca solicitarea de modificare provine de la 

Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Achizitor cu cel putin 3 de zile inainte de data 

preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului aditional. 

14. Receptie si verificari 

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifíca modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnica. 

14.2 Operatiunile receptiei serviciilor prestate de catre Prestator implica, fara a se limita la urmatoarele: 

identificarea serviciilor prestate, constatarea eventualelor neconcordante a prestatiilor fata de 

prevederile contractuale; constatarea eventualelor deficiente; 

14.3 Operatiunile precizate la art.14.2. pot forma obiectul unor procese-verbale partiale intocmite la 

fata locului de catre achizitor, semnat atat de catre acesta cat si de prestator. In cazul in care prestatorul 

refuza sa semneze procesul-verbal, se mentioneaza acest fapt cu indicarea motivelor de refuz. O copie 

a a procesului-verbal se va transmite prestatorului in cel mult 2 zile de la data intocmirii. 

15. Amendamente 

15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional. 

16. Cesiunea. Subcontractarea 

16.1 Prestatorul are de a transfera obligatiile sale asumate prin prezentul contract. 

16.2 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa valoarea contraprestatiei serviciilor prestate, in 

conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil. 



6.3 Prestatorul are dreptul de a subontracta obligatiile asumate in cadrul prczcntului Contract, sub 
conditia respectarii in totalitate a prevederilor prezentuli contract. Subcontractarea unei parti din 
Contract nu detenina cxonerarea de raspundere a Prestatonului in raport de Achizitor, Prestatorul fiind 

singurul responsabil de indeplinirea obiectului prezentului Contract. 

17. Incetarca contractului 

17.1 Achizitonul poate denuntaunilateral contractul prin transmiterca unci notificari in termende3 tile 

de la aparitia unei situatii care determina imposibilitatca pentru Achizitor de a isi indepliní obligatiile 

in raport de fondurile bugetare alocate, modificarca/anularca aprobarilor obtinute pentru desfasuraea 

activitatilor daca este cazul. Denuntarea nu producc efecte asupra obligatiilor indeplinite antcrior de 

catre Prestator, urmand a se realizao evaluare a acestora prin raportare la valoarea totala a contractului. 
17.2 Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii eu cfecte depline (de jure) dupa acordarea unui 
preaviz de 3 de zile Prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei 

autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Prestatorul nu executa servicile in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract; 

b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o 

hotarare judecatoreasca definitiva; 
c) Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba

pe care Achizitorul il poate justifica; 

d) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului de Servicii: 

17.3 Rezilierea contractului de catre Achizitor urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale asumate

si/sau executarii necorespunzatoare a obligatilor asumate prin prezentul contract, detemina drepul 
Achizitorului de a solicita despagubiri de la Prestator pentru prejudiciul produs. Cuantumul 

despagubirilor nu este limitat la valoarea prezentului contract. 

17.4 Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului de Servicii prin neindeplinirea uneilunor

obligatii care ii revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz. 

Achizitorul sau Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii. 

17.5 Incetarea Contractului de Servicii din initiativa Prestatorului 
17.5.1 In urma unui preaviz de 20 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract 

daca Achizitorul: 
a) nu isi indeplineste obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia, dupa expirarea 

termenului limita prevazut in prezentul contract. 

b) nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost notificata in 

mod repetat;

c)suspenda derularea serviciilor pentru mai mult de 40 de zile pentru motive nespecificate in 

Contractul de Servicii, sau independente de culpa Prestatorului; 

17.5.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit in temeiul 

Contractului de Servicii. In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi Prestatorul 

pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

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 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare. 

18.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

18.7 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din Contractul de Servicii de catre oricare din parti

situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa 

data semnarii Contractului de Servicii de catre parti.
18.8 Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si 

in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract

de Servicii este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora

dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre Prestator pentru

neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor 

sale este rezultatul fortei majore.

18.9 Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta

indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si 
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instruetiuni scrise contrare ale 

Achizitorului, Prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului de Servicii in 
masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile 

alternative, pentru indeplinirea obligatilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. 
Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale 

Achizitorului. 

19. Solutionarea litigiilor 

19.1 Achizitorul si prestatorul vor depune 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 prezentului contract.
19.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve

in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 

catre instantele judecatoresti de la sediul Achizitorului. 

20. Limba care guverneaza contractul

20.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. Comunicari

21.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scrisS.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 



1.2-Comunicarile intre parti se pot face si prin telcfon, fax sau c-mail cu conditía confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. Legea aplicabila contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.22.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si 

reglementarilor direct aplicabile ale CE, si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat ae acesta. conducerea sa, subordonatii acestuia, si sulariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune ac 

asemenea acelorasi legi si reglementari. 

Partile au inteles sa ineheie azi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
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