Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Proiect: Antreprenoriat Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru - SMIS 106538

FORMULARE ȘI MODELE
Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție are
obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr.1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .......................................................................
(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitației de participare nr. ............. din data..................., privind aplicarea
procedurii pentru achiziția de „închiriere sală curs” în cadrul proiectului ,, Antreprenoriat
Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru’’, Cod SMIS 106538’’, proiect
cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, noi (denumirea/numele
ofertantului)................................................ vă transmitem alăturat următoarele
1. Imputernicire ( daca este cazul);
2. Informatii in legatura cu procedura:
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicări la
procedura:...........................................................................................
(denumire
localitate, strada, numar, cod postal etc.)
- numar telefon ........................................
- numar
fax
valabil
pentru
comunicari
la
procedura..................................................................................
- adresa
e-mail
valabila
pentru
comunicari
la
prezenta
...............................................................................
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .....................
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................Stampila
..

prezenta
ofertant,

prezenta
procedura
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Operator Economic
..........................
(denumirea)

Formularul nr.2

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire),
cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la
Registrul Comerțului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată
prin………………………, în calitate de ……………………………….,
Împuternicim
prin
prezenta
pe
Dl/Dna………………….……,
domiciliat
în
……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………,
CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………,
având funcția de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura
de atribuire ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată
de...................în scopul atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligații:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfășurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a persoanei
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice
decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica.
Data completării ............................
Ofertant,
........................................................
(denumire)
reprezentată legal prin _____________________
(nume si prenume, semnatura autorizată şi ştampila)
(Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)
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OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumirea)

Formularul nr.3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, ................................ reprezentant împuternicit al .........................
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracțiunilor de corupţie prevăzute de art.
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

Formularul nr.4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situația prevăzută la art. 165 din Legea nr.
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat
obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formularul nr.5

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în
calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe
proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea
procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul
unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract
de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să
prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante,
să obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot
avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din
procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru către operatorul economic pe care-l reprezint.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator( daca este
cazul)
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formularul nr.6

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr.
98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în
calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe
proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese
orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi
următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii
de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
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e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formularul nr.7

FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorității contractante şi adresa completă)
1. Examinând invitația transmisă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în invitația mai sus
menționată, să punem la dispoziție ............................................................. (pentru
suma de .................................................... la care se adaugă TVA în valoare de
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)
Denumire servicii

Cantitatea
1

Data estimată a achiziției

Valoare fără TVA

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la
dispoziție sala de curs care îndeplinește specificațiile tehnice solicitate, în ……….zile
de la semnarea contractului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................
zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ...............................
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
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6. Înțelegem că nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), în calitate
de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
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CONTRACT DE SERVICII
nr.______________data_______________
În temeiul Ordinului 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competivive aplicabile
solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari finantat din fonduri europene
Părți contractante:
Asociația Pakiv România adresa sediului: strada Emil Racoviță, nr.76, telefon/fax:
........................................Cod
fiscal
.............................
cont
trezorerie
RO.................................................... deschis la BRD Alba
...................................,
reprezentată prin d-nul ..................................... , având funcţia de ................................ în
calitate de achizitor, pe de o parte
SC ..................................................................SRL cu sediul in ..............................................,
str......................................., nr..........................., bl. ......., sc. .... ap..... telefon/fax .....................
numar de inmatriculare ..........................................., CUI RO................................... cont
trezorerie RO.........................................................................., deschis
la Trezoreria
........................ reprezentat prin dl ......................................... avand functia de administrator, în
calitate de Prestator, pe de alta parte
Art. 1. Definiții și interpretare
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
Beneficiar - destinatar al serviciilor care fac obiectul contractului –Asociația Pakiv
România;
Contract -prezentul contract și toate anexele sale, care stabilesc termenii și condițiile
referitoare la leasing-ul operațional;
Forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se
datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzută la momentul încheierii
contractului, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte
catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligațiilor uneia din părți;

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Proiect: Antreprenoriat Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru - SMIS 106538

Prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile.
(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)
1.2 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
Art. 2. Obiectul și prețul Contractului
2.1. - Obiectul Contractului îl constituie punerea la dispoziție a unei săli de curs in
localitatea ______________, având caracteristicile tehnice prevăzute în anexa la contract.
2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea
contractului
de
servicii
”
……………………………………………………………………………………………..”.
2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de.............................lei fără TVA,
la care se adaugă T.V.A. în valoare de..............................lei, prețul total fiind................lei,
plătibil în [se va completa numărul de rate lunare] rate lunare al căror cuantum este stabilit
conform anexei la Contract.

Art. 3. Durata Contractului
Prezentul Contract este valabil 60 de zile de la data semnării contractului.
Art. 4. Documentele contractului
4.1. - Documentele contractului sunt:
a) propunerea financiară ;
4.2. - La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia și documentele aferente de la
art. 4.1. vor fi ștampilate de Prestator și Achizitor, pe fiecare filă.
Art. 5. Obligațiile principale ale Prestatorul
5.1 - Prestatorul se obligă să pună la dispoziție sala de curs care face obiectul prezentului
contract la comanda fermă a Achizitorului.
respectarea cerințelor din Caietul de sarcini și Propunerea tehnică, ambele parte integrantă
din prezentul Contract.
5.2 - Prestatorul se obligă să garanteze Achizitorului folosința liniștită a spațiului, în
condițiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale.
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Art. 6. Obligațiile principale ale Achizitorului
6.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit, în condițiile și cu respectarea
prevederilor prezentului Contract.
6.2 - Achizitorul se obligă să utilizeze spațiul pus la dispoziție conform instrucțiunilor
Prestatorului și să asigure instruirea personalului desemnat să îl utilizeze.
Art. 7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
7.1 - În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din
prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere.
7.2 - În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 15 de zile
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități,
o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.
7.3 - În cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părți, în mod culpabil, contractul se consideră desființat de drept fără a mai fi necesară
punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă.
7.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau
despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.
Art. 8. Ajustarea prețului contractului
Valoarea datorată Prestatorului este ferma, în conformitate cu cele declarate în propunerea
financiară, parte integrantă din contract.
Art.9. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1 - Prestator are obligația de a îndeplini contractul în perioada convenită la art.3 din
prezentul
contract.
9.2 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita
penalități Prestatorului, potrivit dispozițiilor punctului 7.1 din contract.
Art.10. Forța majoră
10.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
10.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
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10.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
10.4 - (1) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte
părți, în termen de cinci zile de la apariția cazului de forță majoră, producerea acesteia,
prezentând în acest sens și avizul eliberat de Camera de Comerț a municipiului
............................ precum și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor .
2) Partea va trebui de asemenea să comunice celeilalte părți încetarea situației de forță
majoră în termen de cinci zile de la această încetare.
(3) În cazul în care nu respectă obligația de a notifica conform condițiilor și în termenele
anterior menționate, începerea și terminarea forței majore, partea ca invocă forța majoră va
suporta toate daunele cauzate celeilalte părți.
10.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art. 11. Soluționarea litigiilor
11.1 - Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
11.2 - Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.
Art. 12. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 13. Locul încheierii contractului
Contractul va fi încheiat la sediul ………………………………………………….
Art. 14. Comunicări
14.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul
primirii.
14.2 - Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în
scris a primirii comunicării.
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Art. 20. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părțile au înțeles să încheie azi .......................................................prezentul contract în 2
(două) exemplare originale, dintre care 1pentru Achizitor și unul pentru Prestator, cele două
exemplare ale formularului de contract fiind semnate și ștampilate de Prestator și Achizitor
pe fiecare pagină.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

