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Contract de achiție publică de servicii 
nr. _______ data __________________ 

 
 
Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii 
de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din lege, cu modificările și completările ulterioare, 
În vederea implementării de către Asociația Pakiv România, în calitate de promotor al proiectului cu titlul 
„Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud”, cod proiect: 
PN1013, s-a încheiat prezentul contract de servicii 

 
1. Părţile contractante 
1.1. ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 
510175, Telefon / Fax: +40 258 811 170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 27.10.2005, cont IBAN RO72 BRDE 010S V566 9140 0100 deschis la BRD - Groupe 
Societe Generale S.A., reprezentată  prin Ioan Gruia BUMBU, având funcţia de Președinte, în calitate de 
Achizitor, pe de o parte 
 
şi 
 
……………………………………., cu sediul în ………., Strada ………………, nr. ………….. telefon ……………, fax …………….. 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  …………….., cod unic de înregistrare  ………………, cont de Trezorerie 
…………….. deschis la …………………., reprezentată prin domnul/doamna ……………. în calitate de ………………, în 
calitate de Prestator, pe de altă parte, 
 
denumite în continuare împreună „Părţile” şi în mod individual „Partea”/„fiecare dintre Părţi”/„oricare dintre 
Părţi”, după caz. 
 
2. Definiţii 
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. Contract – reprezintă 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 constituie obiectul Contractului; 
e. Forţa majoră – Orice eveniment extern, imprevizibil absolut invincibil și inevitabil care împiedică, în tot sau 
în parte, executarea obligațiilor contractuale ce le revin părților și care este constatată de o autoritate 
competentă; 
f. Beneficiar – destinatar direct al serviciilor care fac obiectul contractului;  
g. Conflictul de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 
intereselor achizitorului/beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste 



 

   

 

restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând  sub autoritatea şi 
controlul prestatorului; 
h. Prejudiciu - valoarea calculată de Beneficiar şi stabilită de Achizitor ca sancţiune / penalitate pentru 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract de către Prestator; 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi viceversa, 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. 
3.3. În cazul oricărei contradicţii între documentele contractuale prevederile acestora vor fi interpretate în 
ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor de la art. 8. 
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
4. Obiectul principal al Contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze Pachet de analize medicale - servicii medicale paraclinice (300 de seturi 
de analize) și consultații medicale medicale de specialitate – neurologie (73 consultații),  în cadrul Proiectului 
„Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud”, cod proiect: 
PN1013, , conform prevederilor Caietului de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract, pentru serviciile efectiv prestate 
și recepționate. 
 
5. Preţul Contractului 
5.1. Preţul contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de ……………. lei. 
5.2. Prețul contractului, în lei, este ferm și nu se ajustează pe întreaga durată a derulării contractului. 
 
6. Durata contractului  
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia de către ambele părţi, până la data 
01.12.2022. În cazul în care perioada de implementare a proiectului se prelungește după această dată, se 
poate prelungi și durata valabilității contractului de furnizare materiale promoționale. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte. Prestarea serviciilor, va începe, după 
emiterea ordinului de începere. 
7.2. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele parţi contractante, 
a obligaţiilor care le revin conform contractului. 
 
8. Documentele contractului  
8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul contract, care include, prezentul 
contract de prestări servicii împreună cu orice act adiţional la contractul de servicii, daca este cazul, şi 
următoarele anexe: 
a) Caietul de sarcini - Anexa 1; 
b) Oferta tehnică - Anexa 2;  
c) Oferta financiară - Anexa 3. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile Caietului de sarcini. 
 



 

   

 

9. Modalităţi de plată 
9.1. Plata se va efectua pe baza facturii emise de Prestator, (pentru serviciile medicale efectiv prestate), în 
termen de 30 de zile de la data comunicării facturii către achizitorul-beneficiar, în perioada de valabilitate a 
contractului. 
Factura va fi însoţită de un tabel justificativ întocmit de prestator şi semnat de ambele părţi care va conţine: 
numele şi prenumele fiecărei persoane care a beneficiat de serviciile medicale, data efectuării serviciilor 
medicale, tipul serviciilor medicale efectuate şi suma prestaţiilor medicale efectuate. 
9.2. Plata Serviciilor către Prestator se vor face în lei, prin ordin de plată, pe baza facturii fiscale acceptate de 
către Achizitor, în contul nr. ………………….……… deschis la ………………………... Va fi achitată doar contravaloarea 
serviciilor efectiv prestate. Orice schimbare a contului bancar al Prestatorului va fi notificată oficial de către 
acesta Achizitorului, în maxim 3 zile de la schimbare, fără a necesita act adiţional. 
9.3. Plata va fi efectuată în termen de 30 zile de la data primirii facturii în original de catre achizitor. 
9.4. În cazul în care facturile nu sunt corect întocmite/sunt necesare clarificări suplimentare/ documente 
suport din partea prestatorilor, termenul de 30 de zile pentru efectuarea plății se suspendă pana la momentul 
îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor. 
9.5. Executarea contractului de servicii nu trebuie să genereze cheltuieli comerciale neuzuale în afara celor 
înscrise în bugetul contractului şi menţionate în caietul de sarcini. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, 
Achizitorul nu va fi răspunzător şi nu va suporta cheltuielile comerciale în afara celor înscrise în bugetul 
contractului. 
 
Articol 10. Obligaţiile principale ale Prestatorului 
10.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de 
sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract.   
10.2. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la 
prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al Achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine 
Achizitorului. 
10.3. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea 
prealabilă a Achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă 
de Achizitor conform prezentului contract.  
10.4. 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 prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil pentru atingerea obiectivelor contractului;  
10.5. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:  

1) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) de către Prestator, legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile, utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate/serviciile prestate; şi  
2) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, dovedite, rezultate în urma încălcarii 
drepturilor de proprietate intelectuală mentionate la alin (1) de mai sus, din culpa Prestatorului cu excepţia 
situaţiei care rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.  

10.6. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va 
asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii 
din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi 
Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare 
de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii 
acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 



 

   

 

10.7. Transmiterea unei facturi cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a 
înregistrării acesteia, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a o storna şi de a transmite o nouă factură 
corect întocmită. 
10.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu programul 
comunicat săptămânal. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
10.9. Prezentul contract reprezinta un acord ferm pentru partile contractante în ceea ce privește gestionarea 
și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în 
conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
Articol 11. Obligaţiile principale ale Achizitorului  
11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prezentului contract în termenul 
convenit.  
11.2. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor efectiv prestate în termen de 30 zile de la 
data primirii facturii de catre Achizitor, în condițiile menționate la art. 9. 
11.2. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe 
care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate 
Beneficiarului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 
 
Articol 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea serviciilor neprestate, ca penalităţi, o suma echivalentă 
cu o cota procentuala de 0,04% /zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează obligaţiile în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la 
Achizitor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala 
de 0,04% /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 
 
Articol 13. Codul de conduit 
13.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor şi 
Beneficiar, conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se 
va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a 
Achizitorului / Beneficiarului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 
contractuale în raport cu acesta.  
13.2. În cazul în care Prestatorul se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei 
persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea 
ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu 
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt 
contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui 
drept anterior dobândit de Prestator în baza contractului. 
13.3. Plăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din 



 

   

 

teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie 
în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract. 
13.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului. 
13.5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu 
excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat 
ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei 
alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu 
vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului şi Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.  
13.6. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se 
execută contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră 
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli 
comerciale neuzuale. 
 
Articol 14. Confidenţialitate şi proprietate intelectuală 
14.1. Toate documentele şi informaţiile primite de Prestator, precum şi rezultatele tuturor activităţilor din 
cadrul acestui contract reprezintă informaţii confidenţiale.  
14.2. Prestatorul şi personalul său au obligaţia de a respecta confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor, 
pe toată perioada executării contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea 
contractului. În acest sens, Prestatorul şi toţi experţii implicaţi în activităţile contractului sunt obligaţi să 
semneze o Declaraţie de confidenţialitate. 
14.3. Toate documentele, rapoartele şi datele, inclusiv specificaţii, planuri, formulare şi orice alte materiale 
obţinute, compilate sau realizate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în 
executarea prezentului contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului.  
14.4. Prestatorul nu va utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil 
al Achizitorului documente rezultate din executarea/implementarea contractului.  
14.5. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în 
cursul executării altor servicii pentru terţi, cu excepţia menționării contractului ca experiența similară la 
participarea la alte proceduri de achiziție publică şi nu va divulga nici o informaţie furnizată de Achizitor, fără 
acordul scris prealabil al acesteia, cu excepţia informaţiilor de interes public, conform legii. 
14.6. Achizitorul va deţine proprietatea asupra drepturilor de autor şi asupra tuturor altor drepturi de 
proprietate cu privire la rezultatul serviciilor pe măsura executarii acestora, indiferent dacă sunt tangibile sau 
intangibile, şi proprietatea asupra documentelor de lucru produse ca rezultat al implementării contractului. 
14.7. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea 
utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă 
natură. Prestatorul are dreptul de a menţiona acolo unde doreşte doar faptul ca a fost realizatorul serviciilor. 
 
Articol 15. Conflictul de interese 
15.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea 
definite în Contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de 



 

   

 

rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.  
15.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita 
măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de 
el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de 
interese. Fără a aduce atingere obiectivului contractului, Prestatorul va înlocui orice membru al personalului 
său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 
situaţie.  
15.3. Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe 
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când Prestatorul 
nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului 
ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect 
imediat a Contractului.  
 
Articol 16. Începere, finalizare 
16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de începere.  
16.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a contractului trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă condițiile din Caietul de sarcini privind 
îndeplinirea contractului, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util Achizitorului. 
 
Articol 17. Modificarea contractului  
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau în situaţia în care derularea 
contractului o impune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Articol 18. Cesiunea  
18.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, unei terţe părţi, obligațiile sale asumate prin 
contract. 
18.2 Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor livrate, în condiţiile prevăzute de lege.  
18.3 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract. 
 
Articol 19. Încetarea contractului 
19.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :  
a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6, alin. 6.1 ; 
b) prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și 
legislației aplicabile; 
c) prin acordul părților  consemnat în scris; 
d) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una  din părți  nu își execută  sau execută necorespunzător  
obligațiile contractuale.  
19.2  În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către 
Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 
cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  
19.3.  În situația in care  executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului 
contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor legale, 



 

   

 

Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare 
a obligațiilor contractuale stabilite prin contract . 
19.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările 
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum 
şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte 
este obligată să le presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.  
19.5. Rezilierea prezentului contract din culpa achizitorului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractante. 
19.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.  
19.7  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 15 zile de 
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia 
notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii. 
 
 
Articol 20 - Forţa majoră  
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
20.3. 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.  
20.4. 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.  
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre 
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
20.6. Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de servicii 
este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile 
cu întârziere, pentru neexecutare  sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 
20.7 Cazul fortuit nu este exonerat de răspunderea contractuală. 
 
Articol 21 - Soluţionarea litigiilor 
21.1. 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 
prezentului contract. 
21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc sa rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluţionată de 
către instanţele judecătoreşti competente din România.  
 
Articol 22  - Limba care guvernează contractul  
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
Articol 23 - Comunicări şi adrese de contact 
(1) Orice comunicare dintre părţi referitoare la contract, trebuie să fie transmisă în scris şi trebuie înregistrată 
atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  
(2) Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, între Achizitor şi Prestator în legătură cu contractul de 
prestări servicii, trebuie să conţină titlul şi numărul de identificare al contractului şi trebuie transmise prin 



 

   

 

poştă, fax, e-mail, sau înmânate personal la adresele identificate mai jos, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării.  
 
Articol 24 - Datele de contact pentru prezentul contract sunt: 
Pentru Achizitor:  
Persoane de contract:  
Adresă:  
Telefon:  
E-mail:  
 
Pentru Prestator: 
Persoane de contract:  
Adresă:  
Telefon:  
E-mail:  
 
Articol 25 - Legea aplicabilă contractului  
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi _____________, prezentul contract în 2 exemplare originale, având aceeaşi 
valoare juridică, unul la Prestator şi unul la Achizitor.        
  

Achizitor,  Prestator, 
ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA   

Președinte   
Ioan Gruia BUMBU   

 
 
 

  

Manager de Proiect   

Lucian DOCEA   
 
 
 

  

   
Manager financiar   

Anca Elena VATAJELU   
   

Întocmit,   
Responsabil achiziții   

Oana Elisabeta MUȘAT   
 


