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Contract (Model)

 Semnat în data de .....................................................

Prezentul contract s-a semnat in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea unei aplica ii informatice deț

calcul a sumelor par iale în eviden a temporară a stocurilor din interiorul spa iilor logistice ” Cod SMISț ț ț

ONLINE  186,  din  cadrul  Apelului   POC/46/2/2/Sprijinirea  cre terii  valorii  adăugate  generate  deș

sectorul TIC i a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/2/Sprijinirea cre terii valorii adăugateș ș

generate de sectorul TIC i a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.ș

1. Părţile contractante

SC LACAN TECHNOLOGIES RO SRL , cod de identificare fiscală RO 33640340, înregistrată la

Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă Tribunalul Cluj  sub   nr J12/2841/2014,   cu sediul înț

localitatea Municipiul Cluj-Napoca, Strada Pite ti, Nr. 19, Ap. 2, Jud. ș Cluj, România, reprezentată legal

prin ......................................................................

şi 

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

...........................................................................................denumita in continuare PRESTATOR 

2. Definiţii 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. Contract - prezentul contract impreuna cu documentele contractului;

b. achizitor (numit si beneficiar) 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. forţa majoră - orice eveniment extern vointei partilor, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil,

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,

respectiv,  îndeplinirea  contractului;  sunt  considerate  asemenea  evenimente:  războaie,  revoluţii,
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incendii, catastrofe naturale, embargou, restrictiile legale si orice alt eveniment similar, 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;

e. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile

f. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii. 

g. 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 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  sub-contractanţi,  salariaţi  şi

experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.  

h. 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;

i. livrabil: totalitatea produselor şi serviciilor furnizate/prestate  de către PRESTATOR pe care acesta

sa obligat sa le  livreze ACHIZITORULUI;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile,

k. contract  de  finantare –  contract  de  finantare  76/07.08.2017,  prin  care  este  finantat  proiectul

„Dezvoltarea  unei  aplica ii  informatice  de  calcul  a  sumelor  par iale  în  eviden a  temporară  aț ț ț

stocurilor din interiorul spa iilor logistice ” Cod SMIS ONLINE 116286ț

l. Proces verbal de primire predare   -  documentul întocmit de Prestator/Achizitor, redactat în două

exemplare,  ambele  semnate  de  către  reprezentanţii  părţilor,  prin  care  se  certifica

transmiterea/recep ia    produselor  şi  serviciilor  furnizate/prestate  de  către  Prestator  i  livrateț ș

Achizitorului

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul

feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 - Termenul “zi”sau “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  contract  (inclusiv  cu

documentele contractului)

4. Obiectul contractului  

4.1  -  Prestatorul  se  obliga  sa  presteze  servicii   de  cercetare  i   dezvoltare  în  scopul  dezvoltăriiș

structurilor  de  date  i  algoritmi  pentru  a  crea,  actualiza  i  utiliza  agregate  în  stratul  ORM  alș ș

sistemelor gestionare a resurselor întreprinderii,, .

 Achizi ia este realizată   în scopul împlimentării  următoarelor activită i din cadrul Cererii de ț ț
finan are :ț Activitatatea II: Cercetare industrială ;Subactivită ile :ț

1. II.2 Conturare arhitectura sistem
2. II.3 Dezvoltare algoritmi pentru calculul si actualizarea partii algoritmice a tabelelor agregate
3. II.4 Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele agregate în Python
4. II.5 Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a interogării ORMș

Obiectul achizi iei este ț detaliat  în Specifica iile tehnice  care constituie parte integrantă al prezentuluiț

contract. 

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract conform clauzelor acestuia.

5. Preţul contractului, modalitatea de plata

5.1  Preţul  convenit  pentru  îndeplinirea  contractului,  plătibil  prestatorului  de  către  achizitor,  este

de ........................................ , fara TVA, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare la data

facturarii

5.2. Pre ul se va achita dupa semnarea procesului verbal prin trasfer în contul PRESTATORULUIț  l la

contul bancar si in termenul  indicat în factura  

5.3 Plă ile pentru serviciile prestate vor fi efectuate prin mecanismul decontării  ,,cererilor de plată,,ț
prevăzut de Ordonan a de Urgen ă a Guvenrului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilorț ț
europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020. i  Normele  metodologice  de  aplicare  aș
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada 2014-2020.

6. Durata contractului
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6.1 – Contractul incepe la data semnarii de catre parti, respectiv: ...................... i dureaza pînă la dataș

îndeplinirii de către Prestator a obliga iunilor asumate dar nu mai mult de 9 luni din data semnării. ț

7. Executarea contractului 

Executarea contractului începe la data semnarii acestuia de catre parti.

8. Documentele contractului

 8.1. Documentele contractului sunt:

 Cererea de finan are ț

 Contractul de finan are ț

 Oferta 

 Specifica iile tehnice ț

8.2.  Documentele  contractului  fac  parte  integranta  din  prezentul  contract  si  completeaza  clauzele

acestuia. 

9. Obligaţiile prestatorului

9.1-  Prestatorul  se  obligă  să elaboreze si  sa  livreze livrabilul  conform celor  prezentate  în  Contract

documentele contractului si anexele la acesta. In cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se

constată  faptul  că  anumite  elemente  ale  obiectului  contractului  sunt  inferioare  sau  nu  corespund

cerinţelor prevăzute în cererea de finan areț , prevalează cerintele mentionate în cererea de finan areț

9.2  -  Prestatorul  se  obligă  să  livreze  Achizitorului  serviciile  conform  condi iilor  contractului,ț

documentelor contractului i a anexelor la acestea.ș

9.3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu documentele

contractului si cu clauzele prezentului contract. 

9.4 – Prestatorul este responsabil pentru securitatea personalului propriu care participa (ocazional sau

detasat pe termen mai lung) alaturi de personalul achizitorului la activitatile de cercetare industriala

(cum ar  fi,  dar  nelimitandu-ne  la  acestea:  teste,  experimentari,  implementare  de  algorimi,  analize,

discutii, ..etc)  

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 niciun element al

prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la
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necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine

achizitorului.

9.6  -  Prestatorul  se  obliga  să  despăgubească  achizitorul  împotriva  oricăror  reclamaţii  şi  acţiuni  în

justiţie, ce rezultă din încălcarea de catre Prestator a unor drepturi de proprietate intelectuală (drepturi

de  autor,  brevete,  nume,  mărci  înregistrate,  ...  etc.)  legate  de  livrabilul  contractului,  inclusiv  dupa

incetarea Contractului de Servicii.

9.7  -  Prestatorul  va  asigura  disponibilitatea  informatiilor  ai  a  documentelor  referitoare  la  proiect

(respectiv la procedura de achizitie, la prezentul contract si la derularea prezentului contract) cu ocazia

misiunilor de control desfasurate de AMPOC / OIPSI sau de alte structuri cu competente in controlul si

recuperarea  debitelor  aferente  fondurilor  comunitare  si/sau  fondurilor  publice  nationale  aferente

acestora, după caz.

9.8. Codul de conduită

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. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, atat 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.

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
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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  conform prevederilor din prezentul contract,  fără a aduce atingere niciunui

drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii. 

4. 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. 

9.9. Conflictul de Interese

1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea genera

conflict de interese, asa cum este el definit la art.14 din Ordoanta de urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011,

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în MO nr. 461 din 30 iunie

2011;

2.  Orice  conflict  de  interese  apărut  în  timpul  executării  Contractului  trebuie  notificat  în  scris

Achizitorului, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia. 

3.  Prestatorul  se  va  asigura  că  personalul  său,  salariat  sau  contractat  de  el,  inclusiv  conducerea  şi

salariaţii din teritoriu (daca este cazul), nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de

interese.  Prestatorul  va  înlocui,  în  15  zile  şi  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. În cazul în care, pe parcursul implementarii contractului, Prestatorul se afla in situatia de conflict de

interse si nu ia masurile ce se impun pentru stoparea acestei situatii, 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 Contractului, în condiţiile prevăzute la art

20 din prezentul Contract.
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9.10. Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi  de  proprietate  intelectuală  sunt  conform  documentelor  contractului,  nelimitînduse  la

următoarele prevederi :.

 Beneficiarul va avea drept de proprietate intelectuala deplin si exclusiv asupra livrabilului realizat.

Dupa incetarea Contractului, Prestatorul va remite Achizitorului toate documentele si datele asociate

prestarii serviciilor (cum sunt, dar nelimitandu-ne la acestea: date si informatii pe suport electronic,

documente pe suport hartie, rezultate intermediare, ...etc). Prestatorul nu va pastra copii ale acestor

documente ori date si nu le va utiliza in scopuri care nu au legatura cu Contractul  fara acordul scris

prealabil al Achizitorului

 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori

industriala, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care

le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare

geografica ori de alta natura.

 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu

privire la orice serviciu si / sau drept de proprietate intelectuala al Achizitorului, generat ca urmare a

utilizarii de catre Achizitor a livrabilelor contractului.

 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 Achizitor, fără acordul scris prealabil al acesteia.

 Achizitorul nu este raspunzator pentru incalcarea de catre Prestator a unor drepturi de proprietate

intelectuală  (drepturi  de  autor,  brevete,  nume,  mărci  înregistrate,  ...  etc.)  legate  de  elaborarea

livrabilelor. 

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit pct. 9.2; 14

din prezentul Contract de Servicii.

10.2  -  Achizitorul  se  obligă  să  plătească  preţul  către  prestator  conform  termenelor  mentionate  in

documentele contractului.

10.3 -  Dacă  achizitorul  nu  onorează  facturile  în  termen de  10 de  la  expirarea  perioadei  prevăzute

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei
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de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii.  Imediat ce achizitorul onorează factura,

prestatorul va relua prestarea serviciilor în 3 zile .

11.4 - Urmatoarele evenimente: suspendarea sau intreruperea Programului Operaţional Competitivitate

2014-2020 (Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informa iei i Comunica iei (TIC) pentru o economie digitală;ț ș ț

 Ac iunea 2.2.1 Sprijinirea cre terii valorii adăugate generate de sectorul TIC i a inovării în domeniuț ș ș

prin dezvoltarea de clustere), suspendarea contractului de finantare, intarzierea platilor contractului de

finantare  prin  mecanismul  decontarii  cererilor  de  plata  (prin  care  se  va  face  plata  serviciilor

achizitionate  prin  prezentul  contract)  din  motive  ce  nu  pot  fi  imputate  achizitorului,  intarzierea

rambursarii  TVA din  motive  ce  nu  pot  fi  imputate  achizitorului,  pe  durata  cat  aceste  evenimente

actioneaza, exonereaza total pe achizitor de obligatiile sale de plata.

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. 

10.5 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.

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 prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci

achizitorul are dreptul de a aplica penalitatile mentionate in documentele contractului.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.1% din plata

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

11.3 - Urmatoarele evenimente: suspendarea sau intreruperea Programului Operaţional Competitivitate

2014-2020 (Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informa iei i Comunica iei (TIC) pentru o economie digitală;ț ș ț

 Ac iunea 2.2.1 Sprijinirea cre terii valorii adăugate generate de sectorul TIC i a inovării în domeniuț ș ș

prin dezvoltarea de clustere), suspendarea contractului de finantare, intarzierea platilor contractului de

finantare  prin  mecanismul  decontarii  cererilor  de  plata  (prin  care  se  va  face  plata  serviciilor
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achizitionate  prin  prezentul  contract)  din  motive  ce  nu  pot  fi  imputate  achizitorului,  intarzierea

rambursarii  TVA din  motive  ce  nu  pot  fi  imputate  achizitorului,  pe  durata  cat  aceste  evenimente

actioneaza, exonereaza total pe achizitor de obligatiile sale de plata (inclusiv pentru plata penalitatilor

si/sau a unor eventuale daune interese pe care prestatorul le-ar putea solicita). 

12.1 Garanţia de bună execuţie a contractului – NU ESTE CAZUL !

12.2. Garanţia bancară pentru returnarea avansului (după caz) - NU ESTE CAZUL !

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în 5 zile de la semnarea contractului.

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-

o perioadă stabilită în contract, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi (conform documentelor

contractului), termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor (conform art.7). 

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de livrare, acesta are

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei de livrare asumate prin

contract 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 livrare, orice

întârziere  în  îndeplinirea  contractului  dă  dreptul  achizitorului  de  a  solicita  penalităţi  prestatorului

conform documentelor contractului.

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 conform documentelor contractului.



din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

13.6.  Modificarea Contractului de Servicii

1. Modificarea Contractului de Servicii se va face exclusiv prin Acte Aditionale semnate de ambele

parti.

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

unui act adiţional, va fi considerată nulă şi neavenită.

3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional,

adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

14. Derularea contractului, livrarea, receptia 

14.1 – Derularea contractului, livrarea, receptia s se fac în conformitate cu documentele contractului

prevederile contractului i a anexelor la acesta.ș

14.2  Certificarea  de  către  Achizitor  a  faptului   transmiterei/recep iei    produselor  şi  serviciilorț
furnizate/prestate de către Prestator se realizeaza  prin semnarea de către reprezentanţii achizitorului, a
procesului/proceselor verbal de primire predare 

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

16. Subcontractare

16.1 -  Prestatorul  are  obligaţia,  în cazul  în  care părţi  din contract  le  subcontractează,  de a încheia

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

17. Cesiunea 

17.1 - Prestatorul are obligaţia de a NU transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul

contract, 

18. Încetarea contractului

18.1 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata

prestatorului, în cel mult 30 de zile de la suspendarea POC sau de la rezilierea contractului de fiantare

(in cazul in care aceasta se va produce).
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18.2 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la pct.18.1, Achizitorul poate rezilia Contractul de

Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10 zile Prestatorului, fără necesitatea

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

situaţiile următoare:

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 prezentului 

contract.

c)      Prestatorul cesionează Contractul de Servicii;

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) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii;

i) Alte cauze mentionate in documentele contractului,

Răspunderea Prestatorului pentru întârzieri în execuţia contractului încetează imediat când 

Achizitorul reziliază contractul, fără a afecta răspunderea deja materializată.

18.4 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.

18.5 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri

din orice sume datorate Prestatorului;

18.6 - Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Prestatorului

1. În urma unui preaviz de 10 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract

dacă Achizitorul:



din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

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

termenului limită prevăzut la pct. 15 din prezentul contract.

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

mod repetat; 

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 

19. Forţa majoră

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2  –  (1)  Sunt  considerate  evenimente  de  „forta  majora”  urmatoarele  evenimente  care  au  loc  pe

teritoriul  Romaniei:  razboiul,  revolutia,  calamitatile  naturale,  grevele,  restrictiile  legale  si  orice  alt

eveniment similar, daca evenimentul era imprevizibil la data incheierii contractului si daca consecintele

sale sunt de neinlaturat sau extrem de costisitoare pentru partea care il invoca;

19.3 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.4 -  Îndeplinirea  contractului  va fi  suspendată  în  perioada de acţiune  a  forţei  majore,  dar  fără  a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.5 – (1)  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.

(2)  Partea  contractantă  care  invocă  forţa  majoră  are  obligaţia  de  a  notifica  celeilalte  părţi

încetarea cauzei acesteia în maximum 10 de la încetare.

19.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

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

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

19.7 - 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.
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19.8 - 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.

19.9 -  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.

20. Soluţionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu

îndeplinirea prezentului contract.

20.2 -  Dacă,  după 15 zile  de la  începerea acestor  tratative,  achizitorul  şi  prestatorul  nu reuşesc să

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

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

21. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris (adresa postala, e-mail, fax)

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

23. Legea aplicabilă contractului
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23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23.2. 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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