REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina R.A.
RO 330091 Deva, Aleea Parcului, nr.21, Tel./Fax: (004) 0254 211569
e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro, web: http://www.gradiste.ro

Nr. 704/14.05. 2010
Către,
_________________________________________

Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural
Grădiştea Muncelului – Cioclovina R.A., cod fiscal RO25658983, cu sediul în Deva, str.
Aleea Parcului, nr. 21, telefon/fax 0254 211569, e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro, vă
solicită ofertă de preţ pentru achiziţionarea – prin achiziţie directă - de „Servicii de
realizare a unui DVD video-educativ”, criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut.
Ofertele se pot depune personal la sediul Administraţiei parcului, pe fax, sau pe e-mail,
până în data de 21 mai 2010.
În continuare este prezentat caietul de sarcini și modelul de contract.

DIRECTOR,
Ing. LUCIAN STRATULAT

CAIET DE SARCINI
Achiziţia de servicii de realizare a unui
DVD video-educativ privind biologia şi
protecţia speciilor de floră şi faună din
PNGM-C în cadrul proiectului „Elaborarea
măsurilor de conservare şi monitorizare în
vederea revizuirii planului de
management al Parcului Natural
Grădiştea Muncelului – Cioclovina”
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Autoritatea contractanta
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA
Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina R.A.
Cod fiscal: RO25658983
Adresa poştală: Deva, Str. Aleea Parcului, nr. 21, judeţul Hunedoara,
cod poştal 330091
Telefon / Fax: 0254.211.569
Adresa e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro

Sursa de finanţare
Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
„Mediu”.

Informaţii despre proiect
Descrierea proiectului
Proiectul vizează elaborarea de studii premergătoare revizuirii planului
de management (elaborat, dar neaprobat) pentru Parcul Natural Grădiştea
Muncelului – Cioclovina (PNGM-C).
Specificul Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina îl
reprezintă sistemul carstic deosebit de extins şi de complex, care
adăposteşte peşteri valoroase atât din punct de vedere al biodiversităţii, cât
şi sub aspect paleontologic, geologic şi cultural. Datorită acestor
caracteristici, chiropterele prezente aici reprezintă un grup sistematic
deosebit de important nu doar pentru faptul că majoritatea speciilor sunt
protejate (fiind prezente în Directiva Habitate), ci datorită semnalării
prezenţei a numeroase specii şi colonii de maternitate şi hibernare în
peşterile aflate pe teritoriul parcului.
Obiectivul proiectului
Identificarea, stabilirea şi formularea pachetului de măsuri privind
conservarea şi monitorizarea speciilor şi habitatelor în scopul actualizării şi
revizuirii planului de management al Parcului Natural Grădiştea MunceluluiCioclovina.
Obiective specifice
1. Revizuirea planului de management al Parcului Natural Grădiştea
Muncelului- Cioclovina ca sit Natura 2000 (SCI şi SPA);
2. Menţinerea\ Îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă pentru 6
tipuri de habitate şi 22 specii de interes comunitar şi naţional;
3. Realizarea a 166 de hărţi pentru 44 de specii şi 17 habitate de interes
comunitar şi naţional;
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4. Creşterea gradului de educaţie şi conştientizare privind protecţia şi
conservarea florei şi faunei PNGM-C cu 83% pentru un număr de 75700
persoane;
5. Creşterea capacităţii instituţionale prin dezvoltarea parcului tehnologic
existent şi instruirea personalului APNGM-C.
Locul de implementare al proiectului
Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina situat în judeţul
Hunedoara, pe teritoriul administrativ al comunelor: Pui, Baru, Băniţa,
Orăştioara de Sus, Boşorod.
Durata totala a proiectului
Proiectul este prevăzut a se realiza în termen de 40 luni, de la
01.04.2010 până la data de 31.07.2013.

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea de servicii de
privind biologia şi protecţia speciilor
proiectului „Elaborarea măsurilor de
revizuirii planului de management al
Cioclovina”.

realizare a unui DVD video-educativ
de floră şi faună din PNGM-C în cadrul
conservare şi monitorizare în vederea
Parcului Natural Grădiştea Muncelului –

Durata contractului
Demararea activitatii este prevazuta a incepe în data de 01.06.2010,
iar perioada de desfasurare este 01.06.2010 - 01.08.2011.

Valoarea contractului
40.000 lei. Preţul nu include TVA.

Scopul contractului
Scopul achiziţionării de servicii este realizarea unui produs videoeducativ privind biologia şi protecţia speciilor de floră şi faună din PNGM-C, în
format electronic (DVD).

Cerinţe specifice privind prestarea serviciilor
Descrierea serviciilor
Serviciile contractate constă în realizarea unui produs video-educativ
privind biologia şi protecţia speciilor de floră şi faună din PNGM-C.
Produsul video-educativ va include:


fotografii sugestive ale speciilor de floră şi faună (de exemplu: juvenil,
adult, sămânţă, floare, urme ale mamiferelor) reprezentative pentru
PNGM-C;



imagini filmate despre ciclul biologic al diferitelor specii de floră şi
faună reprezentative pentru PNGM-C;
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informaţii ştiinţifice (puse la dispoziţie de APNGM-C) adaptate la
publicul larg.

DVD-ul va fi realizat într-o manieră educativă pentru a fi înţeles de
grupul ţintă (începând de la elevi până la autorităţi locale).
Cerinţe privind implementarea serviciilor
- locaţiile pentru activitatea foto-video, speciile de floră şi faună
reprezentative vor fi stabilite împreună cu personalul APNGM-C R.A.
- fotografierea şi filmarea propriu-zisă se va realiza pentru speciile de
floră şi faună din PNGM-C;
- produsul va include și filmări subterane cu speciile de chiroptere
protejate din zona carstică cuprinsă de arealul Parcului;
- durata totală a filmului realizat va fi cuprinsă între 40-180 minute;
- ofertantul va asigura post-producţia materialului, editarea materialului
brut (premontaj), editare voce, design, grafică – montaj – transpunere
pe DVD, mixaj audio, editare interfaţă, editare şi realizarea etichetelor
DVD (coperţi interioare şi exterioare);
numărul de DVD-uri inscripţionate cu produsul video-educativ – 1000
buc.
DVD-ul va respecta instrucţiunile cuprinse în Manualul de Identitate
Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România. Acesta va
purta însemnele (siglele) Uniunii Europene, Guvernului României şi
Instrumentelor Structurale în România precum şi o casetă tehnică care va
cuprinde următoarele informaţii: titlul programului/proiectului, editorul
materialului, data publicării şi specificaţia ”Conţinutul acestui material nu
reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”.
Responsabilităţi şi sarcini





ofertantul va prezenta beneficiarului o propunere de scenariu, grafic
de filmări şi script. Aceasta va fi implementată numai după discutarea
ei cu specialiştii PNGM-C şi aprobarea ei de către beneficiar;
va informa asupra acţiunilor ce urmează să le intreprindă şi se va
consulta cu beneficiarul în etapele cheie;
va solicita beneficiarului aprobarea produsului (materialul videoeducativ, etichete) înaintea imprimării şi multiplicării.

Se vor înainta administraţiei parcului raportări lunare de progres cel târziu
până în data de 5 a lunii următoare.
Serviciile prestate se vor conforma cerinţelor şi prevederilor legale în
vigoare.
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Contract de servicii
de realizare a unui DVD video-educativ
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de prestare de servicii,

între
......................................................................... denumirea autorităţii contractante
adresa................................................................, telefon/fax ..............................................,
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ...................................,
cont trezorerie …………………………………………………………………………,
reprezentată prin ……………...................................................................., (denumirea
conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o
parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
operatorului
economic adresă .........................................telefon/fax ..................... număr de
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,
bancă)..........................................................................
reprezentată
prin
.............................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
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e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, 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 exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de realizare a unui DVD videoeducativ, pentru proiectul cu titlul „Elaborarea măsurilor de conservare şi monitorizare în
vederea revizuirii Planului de Management al Parcului Natural Grădiştea Muncelului –
Cioclovina”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 –
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, DMI
Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii
şi reţelei Natura 2000, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii: „Contract de servicii de realizare a unui DVD videoeducativ”.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi precizat la punctul 4.4.
din prezentul contract, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
4.4. (1) Plata contractului se va face eşalonat, în baza facturilor emise subsecvent de
prestator, astfel:
- 50% din valoarea contractului –la finalul anului 2010;
- 50% din valoarea contractului la finalizarea tuturor obligaţiilor contractuale.
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(2) Prestatorul va emite factura corespunzătoare fiecărei etape şi/sau perioade de
realizare a serviciilor numai după ce va fi notificat în scris de achizitor asupra recepţiei
serviciilor prestate în perioada respectivă, aşa cum se precizează la punctul 13 din
prezentul contract.
(3) Plata facturilor parţiale/finală se va face în 5 (cinci) zile calendaristice de la virarea
sumei de către finanţatorul POS MEDIU în contul achizitorului.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 14 luni.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de prestare;
d) garanţia de bună execuţie;
e) acte adiţionale, dacă există.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în propunerea tehnică.
7.4. Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia achizitorului orice documente
emise/materiale elaborate în cadrul serviciilor prestate, după caz, necesare achizitorului
ca urmare a solicitării formulate de Autoritatea de Management a Programului
Operaţional Sectorial „Mediu” în procesul de verificare a implementării proiectului, până
la obţinerea avizului favorabil pentru raportul final al proiectului.
7.5. Prestatorul are obligaţia de a asigura verificarea modului de
prestare a serviciilor contractului,
de personalul desemnat al
achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
7.6 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu
serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
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8.2 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul fiecărei facturi parţiale către prestator în
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data virării sumei de către finanţatorul POS
MEDIU. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.4 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt
timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita restituirea
întregii sume plătite până în acel moment.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - 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.
9.5. - În cazul în care prestatorul denunţă unilateral prezentul contract, acesta va fi obligat
la plata unei sume egală cu valoarea totală a contractului diminuată în cuantum
corespunzător stadiului de realizare a contractului, după cum reiese din graficul de
prestare, la care se adaugă daune-interese de 10% din valoarea totală a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte
de începerea execuţiei contractului, în cuantum de 2% din valoarea totală a contractului,
pentru perioada aferentă duratei contractului, respectiv 14 luni. Garanţia de bună execuţie
se va constitui prin Scrisoare de garanţie bancară în original, care devine anexă la
contract.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de
bună execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau
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execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14
zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contract.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora
este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi
împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru
acest scop.
13.3. - În cazul constatării unor diferenţe calitative şi/sau cantitative faţă de cerinţele
formulate de achizitor, reprezentantul desemnat al achizitorului va întocmi un procesverbal de constatare a diferenţelor calitative şi/sau cantitative şi va notifica prestatorul
asupra necesităţii remedierii deficienţelor constatate în intervalul de timp precizat de
achizitor.
13.4.- Recepţia serviciilor (recepţii intermediare), pentru fiecare etapă şi/sau perioadă de
execuţie a contractului, se va face pe baza procesului-verbal de recepţie încheiat după
îndeplinirea cerinţelor menţionate la punctul 13.3 din prezentul contract.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după semnarea
contractului.
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(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i)
orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea prețului contractului
15.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2. - Prețul contractului se menține ferm în lei pe durata derulării contractului.
16. Amendamente
16.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
17. Subcontractanţi
17.1. - Prestatorul are dreptul de a subcontracta părţi din serviciile pe care se angajează să
le realizeze prin prezentul contract. Prestatorul poate subcontracta cel mult 20% din
valoarea contractului.
17.2 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
17.3 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
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17.4 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
17.5 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
18. Cesiunea
18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
18.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
19. Forţa majoră
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României,
fie de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
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22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi).
Achizitor,
............................
(semnătură autorizată)
LS

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