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PROIECT 

 

 

ACORD-CADRU DE SERVICII DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA 

(AVOCATURA) 

nr. ______________ data _________________ 

 

 

 

Articol 1. Părţile acordului-cadru 

 

SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA situat in Bdul Ion Mihalache nr. 37-39, sector 1, 

Localitatea: Bucuresti, telefon 021. 222.35.53, Cod postal: 011172, Romania, cod fiscal 4382558, cont 

RO29TREZ7015041XXX000399, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat prin Domnul 

Manager Prof. Dr. NARCIS COPCA, si Doamna Director Economic – Financiar Ec. Octavia DINU, 

în calitate de promitent - achizitor, pe de o parte,  

şi  

 

 

_________________________________, cu sediul în 

____________________________________telefon/fax ____________________, e-

mail_____________ număr de înmatriculare în Registrul Comerţului 

_____________________________, cod fiscal ___________________________ având 

cont…………………………. deschis la ………………..,  reprezentată prin ____________________, 

având funcţia de ………………………,în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte,  

 

In temeiul Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, 

Statutului Profesiei de Avocat, prevederilor art.29 alin.3 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice,  

 

au convenit încheierea prezentului acord-cadru, în următoarele condiţii: 

 

Articol 2. Definiţii  

2.1 În prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. Acord-cadru – prezentul acord-cadru şi toate anexele sale, având drept scop înţelegerea scrisă între 

părţile-promitente a elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce 

urmează a fi atribuite într-o perioadă dată; 

b. Contractele subsecvente – contractele (cu toate anexele) care vor fi încheiate în baza prezentului 

acord-cadru;  

c. Promitent-achizitor şi promitent-prestator – părţile semnatare ale acordului-cadru, aşa cum sunt 

acestea definite în prezentul acord-cadru; 

d. Beneficiar – Spitalul Clinic “Sfanta Maria”  , destinatar direct al serviciilor care fac obiectul acordului-

cadru şi responsabil de implementarea acordului-cadru/contractului subsecvent; 

http://www.spitalmalaxa.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=92:secureanu-florin-adrian&catid=40:echipa-de-medici&Itemid=201


 2 

e. Caietul de sarcini – Anexa  I a acordului-cadru, care include definirea obiectivelor serviciilor, 

specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează a fi utilizate de către prestator şi 

rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; 

f. 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; 

g. Forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului subsecvent şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute 

ca urmare a unei carantine, embargo, 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;  

h. Preţul unitar al serviciilor – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului-cadru şi 

contractelor subsecvente; 

i. Produse – bunuri cuprinse în anexele la prezentul acord-cadru şi / sau contracte şi pe care prestatorul 

are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform acordului-cadru şi /  sau 

contractului subsecvent; 

j. Servicii – totalitatea activităţilor a căror prestare face obiectul acordului-cadru şi contractelor 

subsecvente;  

k. Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile.  

l. Lună – lună calendaristică; 

 

Articol 3. Interpretare  
3.1. În prezentul acord-cadru, 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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit.  
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru. 

 

Articol 4. Scopul acordului-cadru 

4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale, care vor guverna 

contractele subsecvente de prestări servicii de consultanta si reprezentare juridica (avocatura) ce 

urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru. 

4.2 Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de servicii de consultanta 

si reprezentare juridica (avocatura), conform caietului de sarcini si constau, in principal, in: 

 

Activitati de consultanta specializata, de asistenta si de reprezentare juridica, la cererea Autoritatii 

Contractante, astfel: 

 

 Drept Medical 

Consultanta specifica in: 

 redactarea contractelor; 
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 implementarea procedurilor specifice; 

 obtinerea autorizatiilor; 

 redactarea regulamentelor si documentelor interne obligatorii; 

 conditiile de functionare ale personalului medical; 

 prevenirea riscului actului medical; 

 aspecte de raspundere penala in materia dreptului medical; 

 reprezentare in litigii de malpraxis, raspundere civila delictuala. 

 

 Dreptul muncii: 

 Redactare Contracte de munca, contracte de prestari servicii; 

 Punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti; 

 Solutionare pe cale amiabila a problemelor intervenite in relatiile de munca; 

 Consultanta privind respectarea prevederilor legale in materie, masuri privind evitarea 

discriminarii la locul de munca pe criterii de varsta, handicap, rasa, religie, credinta religioasa, 

sex sau orientare sexuala; 

 Consultanta privind restructurarea de personal in caz de nevoie; 

 Conflicte de munca si salarii compensatorii; 

 Sindicate ; 

 Consultanta privind procedura de realizare a cercetarilor disciplinare; 

 Reprezentare in litigiile de munca cu salariatii si/sau personalul contractual. 

 

 Drept Financiar-Bancar 

 

 Finantarea institutiilor publice; 

 Interpretarea legislatiei aplicabile institutiilor bugetare. 

 

 Investitii si Achizitii Publice 

Cadrul legal cu privire la: 

 achizitiile publice; 

 procedura de organizare a licitatiilor; 

 procedura de atribuire a contractului de achizitie publica; 

 Contestatii privind licitatiile si achizitiile publice; 

 Litigii privind organizarea licitatiilor si incheierea contractelor de achizitie publica. 

Contracte Comerciale 

 Asistarea Autoritatii contractante la negocieri; 

 Redactarea/modificarea si urmarirea executarii urmatoarelor tipuri de contracte: 

- asigurari si reasigurari (despagubiri in asigurari/aspecte referitoare la asigurarea si managementul 

riscului); 

- asociere in participatiune; 

- prestari servicii. 

 Recuperari Creante 

 Asistarea si reprezentarea Autoritatii contractante la negocieri; 

 Redactarea de: 

- Notificari; 

- actiuni judecatoresti; 

- cereri de executare silita; 
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 Reprezentarea Autoritatii contractante inaintea instantelor de judecata: 

- in faza de executarea silita; 

- pentru contestatii la executare; 

- alte incidente procedurale legate de executarea silita a unei creante/ a unei hotarari judecatoresti; 

Arbitraj si Mediere 

 Metode alternative de solutionare a litigiilor: 

- Negociere pe calea medierii/ concilierii; 

- Reprezentare in procedura arbitrala inaintea Curtii Internationale de Arbitraj Comercial de pe langa 

Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

- Elaborare de opinii si informari juridice la Cerere pentru lamurirea intrebarilor in domeniile indicate 

mai sus, incluzand actualizari legislative, modificari acte normative cu influenta in domeniul medical. 

Promitentul furnizor se obliga:  

a) sa depuna toata diligenta pentru a rezolva intocmai si la timp cazurile/dosarele incredintate de 

promitentul-achizitor; 

b) sa nu asiste, sa nu reprezinte si sa nu acorde consultanta juridica unor parti cu interese contrare 

promitentului-achizitor; sa nu angajeze sau sa efectueze nici o activitate in detrimentul intereselor 

legitime ale Clientului;  

c) la solicitarea Autoritatii Contractante, va transmite lucrarile efectuate cu cel putin 2 zile inainte de 

termenul depunerii acestora in instanta;  

d) sa nominalizeze minim un avocat din partea sa care sa asigure comunicarea permanenta cu 

reprezentantii promitentului-achizitor;  

e) sa asigure substituirea de catre un alt avocat, in cazul in care nu-si poate aduce la indeplinire 

atributiile, pentru a nu aduce prejudicii promitentului-achizitor;  

f) sa initieze demersurile necesare pentru recuperarea cheltuielilor de judecata in maxim 60 zile de la 

data comunicarii hotararii ramase definitive/irevocabile;  

g) sa arhiveze dosarele in termen de maxim 30 zile de la data comunicarii hotararilor. Acestea vor fi 

predate astfel: fiecare fila a dosarului se numeroteaza in coltul din dreapta sus cu un instrument de 

scris de culoare albastra, iar pe coperta dosarului se inscrie numarul de file. De asemenea in dosar se 

va insera o pagina alba in care va fi facuta urmatoarea certificare: „Prezentul dosar contine cifre 

(litere) file”, semnatura si data certificarii. Dosarele vor cuprinde obligatoriu toate hotararile si 

incheierile pronuntate in cauza;  

h) sa participe in numele Beneficiarului la concilieri sau proceduri de mediere ori de cate ori este 

necesar; i) sa incheie o asigurare de raspundere profesionala in valoare de 10.000 Euro pentru 

acoperirea eventualelor prejudicii cauzate promitentului-achizitor in legatura cu executarea fiecarui 

contract subsecvent incheiat in baza prezentului acord-cadru. Copia politiei de asigurare se constituie 

ca anexa si va fi comunicata Autoritatii Contractante inainte de semnarea contractului subsecvent; 

j) sa asigure prezenta de minim 2 ori pe saptamana la sediul promitentului-achizitor pentru ridicarea 

documentelor si ori de cate ori e necesar, la solicitarea Autoritatii Contractante, in vederea asigurarii 

termenelor date de instanta; 

k) sa transmita lunar centralizator cu hotararile ramase definitive pentru care promitentului-achizitor 

trebuie sa recupereze cheltuieli de judecata;  

l) sa intocmeasca lunar un raport de activitate cu privire la solutiile ramase definitive/irevocabile in 

luna anterioara;  

m) sa prezinte Autoritatii Contractante, dosarul de instanta si stadiul acestuia in termen de maxim 5 

zile de la solicitare;  
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n) sa asigure depunerea la termen in instanta a inscrisurilor solicitate si predate de catre Autoritatea 

Contractanta, in caz contrar suportand sanctiunile pecuniare ce decurg din neexecutarea acestei 

obligatii; o) sa solicite Autoritatii Contractante toate inscrisurile, informatiile, documentele, precum si 

orice alte clarificari necesare, in vederea pregatirii apararii, cu respectarea termenului dispus de 

instanta;  

r) sa formuleze si sa motiveze caile de atac in termenele prevazute de lege. 

 

Articol 5. Documentele acordului-cadru 

5.1 Documentele acordului-cadru  
Promitentul-prestator va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru de prestări 

servicii, care include, în ordinea enumerării, prezentul acord-cadru de servicii împreună cu orice act 

adiţional la acordul-cadru de servicii şi următoarele anexe: 

 Anexa I:  Caietul de sarcini; 

Anexa II: Propunerea tehnică; 

Anexa III: Propunerea financiară;  

În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate în 

ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.  

 

5.2 Documentele contractului subsecvent: 
În baza acordului-cadru se vor semna ulterior contracte subsecvente de prestări servicii.  

 

Articol 6. Prețurile unitare/totale ale acordului-cadru  

6.1 Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară şi este 

de 

......... lei /ora fara TVA 

6.2 Valoarea toatala a prezentului  acord cadru este de minim ______________ lei fara TVA, 

maxim ____________ lei fara TVA. 

 

Articol 7. Cantitatea previzionată 
7.1 Cantităţile minime şi maxime ale serviciilor de consultanta si reprezentare juridica (avocatura) care 

ar putea fi solicitate pe durata întregului acord – cadru, în baza contractelor subsecvente, sunt cele din 

Caietul de sarcini si din Anexa prezentului acord-cadru. 

 

Articol 8. Ajustarea preţului 

8.1. Preţul acordului cadru nu se ajustează. 

 

Articol 9. Durata acordului-cadru 

9.1 Durata de implementare a acordului-cadru este de 24 de luni incepand cu data semnarii acestuia de 

ambele parti. 

 

Articol 10. Obligaţiile promitentului-prestator 

10.1 Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-

achizitor, să presteze serviciile menţionate la art. 4, alin. 4.2. 

10.2 Promitentul-prestator se obligă ca prin răspunsul la invitaţiile de semnare a 

contractului/contractelor subsecvent/e să nu modifice elementele/condiţiile stabilite prin acordul-

cadru. 
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10.3  Promitentul-prestator au obligaţia de a răspunde invitaţiilor de semnare de contracte subsecvente 

transmise de promitentul-achizitor, în termenul specificat in cadrul acestora de catre promitentul-

achizitor. 

10.4 Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror: 

a) 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 legatură cu serviciile prestate, şi  

b) 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 sau din 

instrucţiunile transmise de acesta. 

10.5 Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 

acord-cadru. 

 

Articol 11. Obligaţiile promitentului-achizitor 

11.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentul-

prestator, să achiziţioneze serviciile menţionate la art. 4, alin. 4.2., în condiţiile convenite în prezentul 

acord-cadru. 

11.2 Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contracte promitentului-prestator, ori de câte ori 

intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectului acordului-cadru, respectând condiţiile 

esenţiale stabilite la încheierea acestuia. 

11.3 Promitentul-prestator va considera toate documentele şi informaţiile care le sunt puse la 

dispoziţie referitoare la acordul-cadru sau contractele subsecvente de servicii drept private şi 

confidenţiale după caz, nu vor publica sau divulga niciun element al acordului-cadru sau al 

contractelor subsecvente de servicii fără acordul scris, prealabil, al promitentului-achizitor.  

11.4 Dacă promitentul-prestator este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, 

acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor acordului-cadru. Promitentii-prestatori, 

reprezentat de liderul de asociere vor acţiona pe seama acestuia în cadrul acordului-cadru şi vor avea 

autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. 

11.5 Orice modificare a componenţei asocierii, fără consimţământul scris prealabil al promitentului-

achizitor, va fi considerată o încălcare a acordului-cadru. 

 

Articol 12. Atribuirea contractelor subsecvente 

12.1 (1) În prezentul acord-cadru, contractele subsecvente se vor atribui numai promitentului-

prestator, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire. 

 

Articol 13. Conflictul de interese 

13.1 Promitentul-prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care 

ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a acordului-cadru. Conflictele de interese, 

astfel cum sunt acestea definite în acordul-cadru, 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 acordului-cadru trebuie comunicat în 

scris promitentului-achizitor fără întârziere.  

13.2 Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi 

poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. promitent-prestator se va asigura că personalul 

acestuia, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 

situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Promitentul-prestator va înlocui, imediat şi fără 
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vreo compensaţie din partea promitentului-achizitor, orice membru al personalului său salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

13.3 Promitentul-prestator se va abţine de la a stabili contacte care ar putea să-i compromită 

independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din 

teritoriu. Când promitentii-prestatori nu îşi menţin independenţa, promitentul-achizitor, 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 acordului-cadru.  

 

Articol 14. Plăţi şi conturi bancare 

14.1 Plăţile vor fi făcute în lei, în conturile de trezorerie deschise de promitentul-prestator. 

14.2 Plăţile privind contractele subsecvente vor fi stabilite în fiecare contract subsecvent în parte. 

 

Articol 15. Comunicări şi adrese de contact 

15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

(2) Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, între promitentul-achizitor şi promitentul-prestator 

în legătură cu acordul-cadru, trebuie să conţină titlul şi numărul de identificare al acordului-cadru şi al 

contractului subsecvent (dacă este cazul) 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) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

(4) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

15.2 Datele de contact pentru prezentul acord-cadru sunt: 

Pentru promitentul-achizitor: 

Responsabil acord-cadru/Persoana de contact: Ref. Spec. Andreea Mihaila – tel: 0760.074.333 si 

Cons. Jur. Adriana Nita – tel:0765.574.550 

Pentru promitentul-prestator: 

.....................................................................................................................................................................

. . 

 

Articol 16. Încălcarea acordului-cadru de servicii şi încetarea acestuia 
16.1. Prezentul acord-cadru inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei 

tribunal arbitral/instante judecatoresti, in urmatoarele cazuri: 

- prin acordul comun al partilor;  

- se constata dizolvata forma de organizare a promitentului furnizor; 

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.  

16.2. Prezenta clauza constituie pact comisoriu: in situatia nerespectarii de catre promitentul - furnizor 

a obligatiei prevazute la art. 4.2, lit.r) din prezentul acord-cadru, rezilierea acordului cadru se face de 

plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, acest aspect fiind 

comunicat Consultantului printr-o notificare, in scris.  

16.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru de catre una dintre parti da dreptul 

partii lezate de a cere rezilierea acestuia si de a pretinde plata de daune interese. Inainte de reziliere, se 

va transmite o notificare in scris, prin care se va solicita remedierea situatiei, in termen de maxim 15 

zile de la comunicarea acesteia sau in orice alt termen dovedit necesar si util, pentru ca remedierea sa 

fie cu adevarat posibila. Masurile luate in scopul remedierii vor fi comunicate in termen de 5 zile de la 
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luarea acestora. Rezultatul remedierii va fi comunicat intr-un termen ce nu va depasi 3 zile de la luarea 

la cunostinta a acestuia. In cazul in care remedierea nu s-a concretizat, in sensul neremedierii 

obligatiilor incalcate, chiar daca s-au luat toate masurile necesare, Autoritatea Contractanta poate 

decide rezilierea acordului-cadru. Rezilierea acordului-cadru va fi comunicata printr-o notificare 

scrisa.  

16.4 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din obligatiile ce 

ii revin, indeplinita pana la data rezilierii acorduluicadru. In cazul in care intervine rezilierea acordului 

cadru, Consultantul are obligatia de a asigura apararea in dosarele facturate si platite, pana la 

pronuntarea unei hotarari. In cazul in care intervine denuntarea unilaterala a acordului-cadru, 

Consultantul are obligatia de a asigura apararea in dosarele facturate si platite, pana la pronuntarea 

unei hotarari. 

 

Articol 17. Forţa majoră  

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

17.3. 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.  

17.4. 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.  

17.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, 

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.  

 

Articol 18. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul 

 

Articol 19. Modificarea acordului-cadru de servicii 

19.1 Orice modificare a acordului-cadru de servicii se poate face prin act adiţional la acord şi numai în 

timpul perioadei de execuţie a acordului. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de acordul 

iniţial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adiţional la acordul-cadru 

de servicii indiferent de procentul în care aceasta realocare este cerută. 

19.2 După semnarea actului adiţional, promitentul-prestator va trece la îndeplinirea modificării şi va fi 

obligat la respectarea prezentelor condiţii contractuale. 

19.3 Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost 

efectuată potrivit legii şi în forma unui act adiţional va fi considerată nulă. 

 

Articol 20. Litigii  

20.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se 

vor soluţiona pe cale amiabilă. 

20.2 Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona în mod amiabil, prin tratative directe orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-

cadru.  
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20.3 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi Prestatorul nu 

reuşesc să ajungă în mod amiabil la o înţelegere cu privire la soluţionarea unei divergenţe contractuale, 

fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din 

România.  

 

Articol 21. Limba care guvernează acordul-cadru 

21.1 Limba care guvernează acordul-cadru este limba româna. 

 

Articol 22. Legea aplicabilă acordului-cadru 

22.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competenţa pentru soluţionarea oricărui 

litigiu izvorât din acest acord-cadru revine instanţei române. 

 

Prezentul acord-cadru a fost încheiat astăzi____________, în 2 exemplare originale, având aceeași 

valoare juridică, câte un exemplar pentru promitentul-prestator şi pentru promitentul-achizitor. 

 

Achizitor,                                                          Prestator, 
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ANEXA 1 la Acordul cadru nr............................/............................................ 

 

 

NR. CRT. 
DENUMIRE 

SERVICIU 
U.M. 

Pret 

unitar lei 

fara TVA 

Cantitate 

minima 

lunar 

Cantitate 

maxima 

lunar 

Cantitate 

minima 

24 luni 

Cantitate 

maxima 

24 luni 

Valoarea 

minima lunar 

Valoarea 

maxima lunar 

Valoarea 

minima 24 

luni 

Valoarea 

estimata 

maxima 24 

luni 

1 

Servicii de 

consultanta si 

reprezentare 

juridica 

(avocatura) 

ORA ... 30 42 720 1008 ... ... ... ... 

 

 

 

            

Promitent Achizitor,           Promitent - Furnizor
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CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII 

nr.______________data_______________ 

 

 

 

SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA situat in Bdul Ion Mihalache nr. 37-39, sector 1, 

Localitatea: Bucuresti, telefon 021. 222.35.53, Cod postal: 011172, Romania, cod fiscal 4382558, cont 

RO29TREZ7015041XXX000399, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat prin Domnul 

Manager Prof. Dr. NARCIS COPCA, si Doamna Director Economic – Financiar Ec. Octavia DINU, 

în calitate de achizitor, pe de o parte,  

şi  

 

 

_________________________________, cu sediul în 

____________________________________telefon/fax ____________________, e-

mail_____________ număr de înmatriculare în Registrul Comerţului 

_____________________________, cod fiscal ___________________________ având 

cont…………………………. deschis la ………………..,  reprezentată prin ____________________, 

având funcţia de ………………………,în calitate de prestator, pe de altă parte,  

 

In temeiul Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, 

Statutului Profesiei de Avocat, prevederilor art.29 alin.3 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice,  

 

2. Definiţii 

 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 

 a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

 b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

    c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

    d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

    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 în legatura cu 

serviciile prestate conform contractului; 

    f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta 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. 

 h. act adiţional: document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii. 

 i. conflict de interese înseamnă 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 sau interesul publicului general al Proiectului, orice motiv în 

http://www.spitalmalaxa.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=92:secureanu-florin-adrian&catid=40:echipa-de-medici&Itemid=201
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legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente , trecute sau preyente , ale 

prestatorului. Alte restrcţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi 

acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului. 

j. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării 

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

k. despăgubire generală: suma neprevăzută expres în contractual de servicii care este acordată de 

către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate 

în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte. 

l. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;    

     

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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifica în mod diferit. 

3.3.- Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

 4.  Clauze generale obligatorii 

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de consultanta si reprezentare juridica (avocatura), în 

perioada/ perioadele convenită/convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract.  

4.2 Contractul subsecvent are ca obiect prestarea de servicii de consultanta si reprezentare juridica 

(avocatura), conform caietului de sarcini si constau, in principal, in: 

 

Activitati de consultanta specializata, de asistenta si de reprezentare juridica, la cererea Autoritatii 

Contractante, astfel: 

 

 Drept Medical 

Consultanta specifica in: 

 redactarea contractelor; 

 implementarea procedurilor specifice; 

 obtinerea autorizatiilor; 

 redactarea regulamentelor si documentelor interne obligatorii; 

 conditiile de functionare ale personalului medical; 

 prevenirea riscului actului medical; 

 aspecte de raspundere penala in materia dreptului medical; 

 reprezentare in litigii de malpraxis, raspundere civila delictuala. 

 

 Dreptul muncii: 

 Redactare Contracte de munca, contracte de prestari servicii; 

 Punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti; 

 Solutionare pe cale amiabila a problemelor intervenite in relatiile de munca; 

 Consultanta privind respectarea prevederilor legale in materie, masuri privind evitarea 

discriminarii la locul de munca pe criterii de varsta, handicap, rasa, religie, credinta religioasa, 

sex sau orientare sexuala; 
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 Consultanta privind restructurarea de personal in caz de nevoie; 

 Conflicte de munca si salarii compensatorii; 

 Sindicate ; 

 Consultanta privind procedura de realizare a cercetarilor disciplinare; 

 Reprezentare in litigiile de munca cu salariatii si/sau personalul contractual. 

 

 Drept Financiar-Bancar 

 

 Finantarea institutiilor publice; 

 Interpretarea legislatiei aplicabile institutiilor bugetare. 

 

 Investitii si Achizitii Publice 

Cadrul legal cu privire la: 

 achizitiile publice; 

 procedura de organizare a licitatiilor; 

 procedura de atribuire a contractului de achizitie publica; 

 Contestatii privind licitatiile si achizitiile publice; 

 Litigii privind organizarea licitatiilor si incheierea contractelor de achizitie publica. 

Contracte Comerciale 

 Asistarea Autoritatii contractante la negocieri; 

 Redactarea/modificarea si urmarirea executarii urmatoarelor tipuri de contracte: 

- asigurari si reasigurari (despagubiri in asigurari/aspecte referitoare la asigurarea si managementul 

riscului); 

- asociere in participatiune; 

- prestari servicii. 

 Recuperari Creante 

 Asistarea si reprezentarea Autoritatii contractante la negocieri; 

 Redactarea de: 

- Notificari; 

- actiuni judecatoresti; 

- cereri de executare silita; 

 Reprezentarea Autoritatii contractante inaintea instantelor de judecata: 

- in faza de executarea silita; 

- pentru contestatii la executare; 

- alte incidente procedurale legate de executarea silita a unei creante/ a unei hotarari judecatoresti; 

Arbitraj si Mediere 

 Metode alternative de solutionare a litigiilor: 

- Negociere pe calea medierii/ concilierii; 

- Reprezentare in procedura arbitrala inaintea Curtii Internationale de Arbitraj Comercial de pe langa 

Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

- Elaborare de opinii si informari juridice la Cerere pentru lamurirea intrebarilor in domeniile indicate 

mai sus, incluzand actualizari legislative, modificari acte normative cu influenta in domeniul medical. 

Promitentul furnizor se obliga:  

a) sa depuna toata diligenta pentru a rezolva intocmai si la timp cazurile/dosarele incredintate de 

promitentul-achizitor; 
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b) sa nu asiste, sa nu reprezinte si sa nu acorde consultanta juridica unor parti cu interese contrare 

promitentului-achizitor; sa nu angajeze sau sa efectueze nici o activitate in detrimentul intereselor 

legitime ale Clientului;  

c) la solicitarea Autoritatii Contractante, va transmite lucrarile efectuate cu cel putin 2 zile inainte de 

termenul depunerii acestora in instanta;  

d) sa nominalizeze minim un avocat din partea sa care sa asigure comunicarea permanenta cu 

reprezentantii promitentului-achizitor;  

e) sa asigure substituirea de catre un alt avocat, in cazul in care nu-si poate aduce la indeplinire 

atributiile, pentru a nu aduce prejudicii promitentului-achizitor;  

f) sa initieze demersurile necesare pentru recuperarea cheltuielilor de judecata in maxim 60 zile de la 

data comunicarii hotararii ramase definitive/irevocabile;  

g) sa arhiveze dosarele in termen de maxim 30 zile de la data comunicarii hotararilor. Acestea vor fi 

predate astfel: fiecare fila a dosarului se numeroteaza in coltul din dreapta sus cu un instrument de 

scris de culoare albastra, iar pe coperta dosarului se inscrie numarul de file. De asemenea in dosar se 

va insera o pagina alba in care va fi facuta urmatoarea certificare: „Prezentul dosar contine cifre 

(litere) file”, semnatura si data certificarii. Dosarele vor cuprinde obligatoriu toate hotararile si 

incheierile pronuntate in cauza;  

h) sa participe in numele Beneficiarului la concilieri sau proceduri de mediere ori de cate ori este 

necesar; i) sa incheie o asigurare de raspundere profesionala in valoare de 10.000 Euro pentru 

acoperirea eventualelor prejudicii cauzate promitentului-achizitor in legatura cu executarea fiecarui 

contract subsecvent incheiat in baza prezentului acord-cadru. Copia politiei de asigurare se constituie 

ca anexa si va fi comunicata Autoritatii Contractante inainte de semnarea contractului subsecvent; 

j) sa asigure prezenta de minim 2 ori pe saptamana la sediul promitentului-achizitor pentru ridicarea 

documentelor si ori de cate ori e necesar, la solicitarea Autoritatii Contractante, in vederea asigurarii 

termenelor date de instanta; 

k) sa transmita lunar centralizator cu hotararile ramase definitive pentru care promitentului-achizitor 

trebuie sa recupereze cheltuieli de judecata;  

l) sa intocmeasca lunar un raport de activitate cu privire la solutiile ramase definitive/irevocabile in 

luna anterioara;  

m) sa prezinte Autoritatii Contractante, dosarul de instanta si stadiul acestuia in termen de maxim 5 

zile de la solicitare;  

n) sa asigure depunerea la termen in instanta a inscrisurilor solicitate si predate de catre Autoritatea 

Contractanta, in caz contrar suportand sanctiunile pecuniare ce decurg din neexecutarea acestei 

obligatii; o) sa solicite Autoritatii Contractante toate inscrisurile, informatiile, documentele, precum si 

orice alte clarificari necesare, in vederea pregatirii apararii, cu respectarea termenului dispus de 

instanta;  

r) sa formuleze si sa motiveze caile de atac in termenele prevazute de lege. 

 

4.3. - Achizitorul se obliga sa plătească preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de 

consultanta si reprezentare juridica (avocatura), pe întreaga durată a contractului.  

 

5.Preţul contractului 

5.1. – Preţul unitar convenit  pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,  

este de … lei/ ora fara TVA, respectiv …. lei/ora inclusiv TVA 

5.2 – Cuantumul lunar convenit pentru plata prestaţiilor efectuate necorespunzător poate fi diminuat cu 

penalităţile constatate.     
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5.3 – Valoarea totala a prezentului contract subsecvent stablita in anexa este de ................... lei fara 

TVA, respectiv ................... lei cu TVA 

                       

6.Durata contractului 

6.1- Durata prezentului contract este de ……………. zile, începând de la data de …………. 

6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte la data de …………. 

 

7. Executarea contractului 

7.1. - Executarea contractului începe la data de ……………... 

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt:  

- propunere tehnică; 

- propunere financiară;  

- caietul de sarcini; 

8.2. Clauzele referitoare la condiţiile tehnice din propunerea tehnică precum şi tarifele specificate în 

propunerea financiară nu  se vor modifica. 

 

  9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

 

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract. 

9.2 – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitunea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică. 

           (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, 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 prezentul contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.4 – Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

9.5.- 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 nici 

un element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe 

cu privire la necesitatea publicarii sau divulgării în scopul prezentului contract, decizia finală va 

aparţine achizitorului. 

9.6- Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea 

prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja la orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile 

sale faţă de achizitor conform prezentului contract. 

9.7- Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 

muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu 

privire la libertea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, 

eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor. 

9.8. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în caietul de sarcini.  

 

9.10. Codul de conduită 
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    1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

Achizitor 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, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile 

sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul 

prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

2. Pe perioada executării contractului, prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, 

culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 

3. Când prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, 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 de servicii sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea 

contractului de servicii,  fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza 

contractului de servicii. 

4. Plăţile către prestator aferente contractului de servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 

poate deriva din contractul de servicii, 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 

contractul de servicii. 

5. 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 de servicii, 

fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului. 

6. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului de 

servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea contractului de servicii. 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 informaţiile ce le-au fost furnizate 

sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului 

de servicii.  

7. Executarea contractului de servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi 

astfel de cheltuieli, contractul de servicii poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. 

Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în contractul de servicii 

sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la contractul de servicii, comisioanele 

care nu corespund unor servicii executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este 

în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o 

societate interpusă.  

8. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care 

se execută contractul de servicii. 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. 

 

9.11. Conflictul de interese 
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1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului de servicii. Conflictele de interese pot 

apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, 

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 autoriţăţii 

contractante, în termen de 2 zile de la apariţia acestuia.  

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. Prestatorul va înlocui, fără vreo compensaţie din partea achizitorului, 

orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, 

care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

3. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 

prestatorul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine 

repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 

încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractul de servicii.  

9.12.  Despăgubiri 

1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa achizitorul şi salariaţii acestuia, pentru şi 

împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice 

acţiune ori omisiune a prestatorului şi/sau a subcontractantii săi, personalului salariat ori contractat de 

acesta, inclusiv conducerea, în executarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv 

împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile 

comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

1. Prestatorul se obligă să plătească 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. 

2. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra achizitorul, agenţii şi salariaţii acesteia, 

pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din 

executarea contractului de servicii de către prestator, în condiţiile în care: 

a) prestatorul este notificat de către achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau 

pagube, după ce achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea; 

b) plafonul maxim al răspunderii prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu valoarea contractului; 

c) răspunderea prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct 

ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza contractului de servicii şi nu va include răspunderea ca 

urmarea a unor fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări.  

d) pe cheltuiala sa, prestatorul, la cererea achizitorului, va limita într-un termen de maximum douazeci 

si patru de ore de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a serviciilor, în 

cazul în care prestatorul nu îşi execută obligaţiile din prezentul contrat. 

e) Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de: 

- omisiunea achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act, 

decizie sau recomandare din partea prestatorului, sau solicitarea prestatorului să implementeze o 

decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase 

rezerve, în măsura în care achizitorul a acţionat fără bună credinţă sau fără o altă justificare rezonabilă; 

sau 
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- executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi 

independenţi ai achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie 

rezultatul indicaţiilor exprese ale achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului de mai-sus se 

vor aplica. 

f) după executarea serviciilor, prestatorul va fi răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale 

prevăzute în contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează contractul. 

 

9.13. Asigurări medicale şi securitatea muncii 

1. Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia în 

vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum si 

la cele referitoare la sanatatea si securitatea muncii. 

 

9.14. Drepturi de proprietate intelectuală 

1.Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de 

date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către 

prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor 

deveni proprietatea exclusivă a achizitorului, dacă nu se prevede altfel. După încetarea contractului de 

servicii, prestatorul va remite toate aceste documente şi date achizitorului. Prestatorul nu va păstra 

copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul de 

servicii fără acordul scris prealabil al achizitorului.  

2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu 

va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio 

informaţie furnizată de achizitorul, fără acordul scris prealabil al acesteia. 

3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială, dobândite în executarea contractului de servicii 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, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi 

de proprietate intelectuală ori industrială. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit prevederilor 

din prezentul contract de servicii. 

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la primirea 

facturii de către acesta.  

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul 

corespunzător zilei de efectuare a plăţii.  

10.4 - 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 îndeplinirii contractului.  

10.5. - Achizitorul are obligaţia de a permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări 

imediate/pe loc în concordanţă cu procedurile stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi altor nereguli.  

10.6. Asigurarea informaţiilor 

1. 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 achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 
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2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe 

care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.  

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,01 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor.  

11.2 - 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 0,01%  

din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate 

să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură 

judiciară sau extrajudiciară.   

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile 

Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia 

că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data de …………. 

          (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. 

13.2 - (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:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

b) 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.  

13.3 - 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 cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia. 

13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
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13.5. Întârzierea în executare 

1. Dacă prestatorul nu execută serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada specificată, 

achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din 

contract, să pretindă penalităţi contractuale pentru fiecare zi, care va trece între sfârşitul perioadei de 

prestare specificată în contract şi sfârşitul real al perioadei de prestare. 

2. Despăgubirile contractuale pe zi de întârziere se vor calcula conform art.11.1 

3. Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune 

din contract, să pretindă penalităţi de 0,01 % din valoarea contractului de servicii pentru fiecare zi de 

întârziere, în cazul în care prestatorul nu prezintă în termenul stabilit prin contractul de servicii unul 

dintre rapoartele sau documentele solicitate a fi întocmite în conformitate cu prevederile caietului de 

sarcini. 

4. Dacă penalităţile depăşesc mai mult de 5% din valoarea contractului, achizitorul, după notificarea 

prestatorului, poate: 

a) să dispună încetarea contractul de servicii  

b) să finalizeze serviciile pe cheltuiala prestatorului. 

13.6. Modificarea contractului de servicii 

1. Modificările substanţiale ale contractului de servicii, inclusiv modificările valorii contractului, se 

vor face prin act adiţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

achizitor cu cel puţin zece zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adiţional. 

2. În cazul prevăzut la pct.1, actul adiţional poate implica prelungirea duratei totale a contractului de 

servicii. 

3. Înaintea încheierii actului adiţional, achizitorul poate notifica prestatorul despre forma şi natura 

modificărilor. Pe cât posibil după primirea notificării, prestatorul poate transmite o propunere scrisă ce 

conţine:  

a) o descriere a serviciului care urmează să fie executat sau a măsurilor care urmează să fie luate şi un 

program de prestare a acestora; şi  

b) orice modificări necesare la programul de prestare a serviciilor sau cu privire la oricare din 

obligaţiile prestatorului în baza contractului;  

 4. Urmând confirmarea propunerii prestatorului, achizitorul decide cât mai curând posibil, dacă 

modificările vor fi sau nu executate. Dacă se decide ca modificările să fie executate, se va emite un 

ordin administrativ precizând condiţiile de realizare a acestora.  

5. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma 

unui act adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi 

considerată nulă şi neavenită 

 

14. Recepţie şi verificări 

14.1 - 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.  

14.2 – Prestatorul are obligatia de a intocmi un raport privind modul de prestare al serviciilor care va fi 

inaintat achizitorului si va constitui anexa la factura. 

 

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară si in anexa la prezentul contract. 
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15.2 Pretul ramane ferm pe toata durata 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 prezentului 

contract. 

16.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.  

 

17. Subcontractare 

17.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

           (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la 

prezentul contract. 

17.2. - (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. 

17.3. – Orice convenţie prin care prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului contract 

de servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 

17.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica 

preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din 

partea acestuia.  

17.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice 

încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a 

prezentului contract de servicii.  

17.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 zile la 

data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.  

17.7.- Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea 

acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 

17.8. - 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. 

17.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi 

achizitor. 

17.10.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale experţilor, agenţilor 

sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a contractului de 

servicii sau a angajării de către prestator a unor subcontractanţi pentru desfăşurarea serviciilor de 

asistenţă tehnică nu va elibera prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract de 

servicii. 

 

18. Cesiunea  
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18.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

 

 

19. Încetarea contractului 

19.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă prestatorul nu a demarat prestarea 

serviciilor în cauză la data stipulată. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei 

formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată. 

19.2- Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.19.1 nu va produce niciun fel de efecte 

asupra altor drepturi ale achizitorului şi prestatorului dobândite în baza contractului de servicii. 

19.3- Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.19.1, achizitorul poate rezilia contractul de 

servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 7 zile prestatorului, fără necesitatea 

unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre 

situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a)  Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract; 

b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către achizitor în condiţiile art.14.7. 

c)      Prestatorul cesionează contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al 

achizitorului; 

e) Prestatorul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau 

sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 

activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată 

de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

g) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 

care achizitorul îl poate justifica; 

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului de servicii; 

19.4. Daca oricare dintre părţi încalcă prevederile contractului de servicii prin neîndeplinirea  

unei/unor obligaţii care îi revin potrivit prezentului contract, partea prejudiciată prin încălcare (după 

caz, achizitorul sau prestatorul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 

b) rezilierea contractului de servicii. 

19.5.  Despăgubirile pot fi: 

a) despăgubiri generale; sau 

b) penalităţi contractuale. 

19.6. - În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate prestatorului.  

19.7. - Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după 

finalizarea contractului de servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează contractul de 

servicii. 

19.8 - Prezenta clauza constituie pact comisoriu: in situatia nerespectarii de catre prestator a obligatiei 

prevazute la art. 4.2, lit.r) din prezentul contract, rezilierea contractului se face de plin drept, fara 
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punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, acest aspect fiind comunicat prestatorului 

printr-o notificare, in scris 

19.9. - Suspendarea contractului de servicii va avea loc in oricare din urmatoarele situatii: 

1. În cazul în care executarea contractului de servicii este viciată de erori substanţiale, nereguli 

sau de fraudă, achizitorul va suspenda executarea contractului de servicii. 

2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile prestatorului, 

achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 

recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

19.10. - Încetarea contractului de servicii din iniţiativa prestatorului 

1. În urma unui preaviz de 60 zile acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul 

contract dacă achizitorul: 

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestator a sumelor datorate acestuia, după expirarea 

termenului limită prevăzut în prezentul contract. 

b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost  notificată în 

mod repetat;  

c) suspendă derularea serviciilor pentru mai mult de 60 de zile pentru motive nespecificate în 

contractul de servicii, sau independente de culpa prestatorului; 

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit în temeiul 

contractului de servicii. 

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, achizitorul va despăgubi prestatorul pentru orice 

pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la 

depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza contractului de servicii a valorii contractului.  

 

20. Forţa majoră 

20.1 -   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 4 zile de la încetare. 

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de  2 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

20.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi 

situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 

data semnării contractului de servicii de către părţi. 

20.8 - 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. 
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20.9 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi 

efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale 

achizitorului, prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza contractului de servicii în 

măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile 

alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. 

Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale 

achizitorului. 

20.10 Dacă prestatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile 

achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.21.9. totalul sumelor corespunzătoare 

acestor costuri va fi aprobat de către Achizitor. 

 

 

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 să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

22. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1 - (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. 

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1.   Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

24.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum 

şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului 

de Primă Instanţă şi se va asigura că 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 încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

Părţile au înteles să încheie azi ………..prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.    

   

           Achizitor,                                   Prestator, 
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ANEXA 1 la Contractul Subsecvent nr. ....../............................. 

 

 

 

 

NR. CRT. DENUMIRE SERVICIU U.M. Cantitate Valoare fara TVA Valoare inclusiv TVA 

1 
Servicii de consultanta si reprezentare 

juridica (avocatura) 
ORA ... 30 42 

 

 

 

           Achizitor,                                   Prestator, 

 

 

 

 

 

 

 


