ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
UAT ORASUL CAVNIC
Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, cod 435300, tel. 0262-295046, fax. 0262-295193

CONTRACT DE SERVICII
de
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI ŞI ÎN MANAGEMENT ŞI SERVICII CONEXE
în cadrul proiectului „Centru naţional de informare şi promovare turistică, în oraşul
Cavnic, judeţul Maramureş”, cod SMIS 53912

Atribuirea contractului se face cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
Procedura aplicată: achiziţie directă, conform prevederilor art. 19 din OUG 34/2006
Contractul a fost încheiat în vederea achiziţionării serviciilor necesare pentru implementarea
proiectului:
„Centru naţional de informare şi promovare turistică, în oraşul Cavnic, judeţul
Maramureş”, cod SMIS 53912
finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Unitatea Administrativ-Teritorială ORASUL CAVNIC cu sediul în Cavnic, strada
22 Decembrie, nr 7, judetul Maramures, telefon/fax 0262.295046, 0262.295193, cod fiscal
3627595, cont RO ..........., deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Petruţ
Vladimir - viceprimar, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
_________________________ cu sediul in __________, str._____________,
nr.____, telefon/fax___________ număr de înmatriculare _____________ cod fiscal, RO
__________ cont Trezorerie__________, reprezentat prin ____________, administrator, în
calitate de ………………………., denumit în continuare PRESTATOR, pe de altă parte.
DEFINIŢII:
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
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e) 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
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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;
f) zi - zi calendaristică;
g) an - 365 de zile.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să efectueze „Servicii de management de proiect specific în cadrul
echipei de management” la Proiectul „Centru naţional de informare şi promovare
turistică, în oraşul Cavnic, judeţul Maramureş”, cod SMIS 53912, Contract nr. 55116
din 30.04.2015, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa
prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie
5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor
Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” cu o valoare
totală de 629.901,32 lei, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Serviciile de management de proiect specific în cadrul echipei de implementare se vor
presta cu respectarea Termenilor de Referinţă AMPOR, cu respectarea cerinţelor caietului
de sarcini.
2.2. Prestatorul va efectua serviciile de management de proiect specific şi va emite
rapoartele şi materialele conform cerinţelor din caietul de sarcini.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi.
3.2. Durata de executie a contractului este de 8 luni, pe toată durata de implementare a
proiectului, respectiv 30 decembrie 2015, dar nu mai tarziu de depunerea ultimei Cereri de
Rambursare.
3.3. Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se modifică durata de
implementare a proiectului stabilită în Contractul de finanţare cu nr. 5116/30.04.2015, SMIS
53912.
3.4. Valabilitatea contractului poate depăşii durata de implementare a proiectului stabilită în
Contractul de finanţare cu nr. 5116/30.04.2015, SMIS 53912. În cazul în care va exista o
extindere a duratei de implementare, durata contractului va fi extinsă corespunzător, fără
majorarea valorii acestuia.
3.5. Efectele produse de contract se întind şi pe perioada monitorizării ex-post, pentru
soluţionarea eventualelor probleme apărute.
4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor
este de 18.000 (optsprezecemii) lei, la care se adaugă TVA în sumă de 4320 lei.
4.2. Decontarea serviciilor se va face pe bază de factură în contul bancar al prestatorului,
dupa finalizarea rapoartelor corespunzătoare activităţilor desfăşurate, în maxim 30 zile de la
semnarea procesului verbal de predare – primire a , însoţit de anexe.
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5. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
5.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate
în prezentul contract.
5.2 - Preţul contractului este ferm, exprimat în lei şi nu se ajustează.
6. DOCUMENTELE CARE VOR FI FURNIZATE :
- Un raport iniţial şi un plan detaliat al derulării activităţilor, nu mai târziu de o
lună de la începerea contractului. Raportul iniţial va deveni instrumentul de lucru principal
pe durata implementării proiectului şi va fi documentul de referinţă pe întreaga durată a
proiectului. Pentru elaborarea raportului de începere în termenul stabilit, Beneficiarul va
asigura toate informaţiile care sunt necesare Prestatorului, în condiţiile legii.
- Rapoartele intermediare de progres, redactate în fiecare lună calendaristică în
timpul perioadei de execuţie a contractului.
Rapoartele vor detalia: progresele înregistrate; activităţi în derulare cu data estimativă a
finalizării acestora şi cu rezultatele anticipate; dificultăţile întâmpinate în cursul
implementării proiectului şi soluţiile propuse pentru a depăşi respectivele dificultăţi;
rezultatele realizate în cursul perioadei de raportare, resursele utilizate, precum şi
recomandările sau solicitările aferente, şi planificarea activităţilor proiectului pentru perioada
următoare.
- Un raport final, la sfârşitul perioadei de execuţie. Proiectul acestuia trebuie să fie
transmis cu cel puţin două săptămâni înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a
contractului. El trebuie să descrie întreg procesul de implementare a contractului şi va
înlesni evaluarea rezultatelor obţinute în termeni atât calitativi, cât şi cantitativi. Raportul va
include, de asemenea, o evaluare a succesului proiectului şi a îndeplinirii
obiectivelor/indicatorilor. Raportul trebuie să fie redactat şi transmis în limba română
Beneficiarului.
Raportul trebuie să cuprindă:
Evaluarea succesului şi constrângerilor majore pentru fiecare activitate şi sarcină.
Realizările generale ale contractului
Recomandări pentru acţiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilităţii activităţilor din
cadrul proiectului, rezultatele aşteptate de la acest proiect după finalizarea lui,
precum şi măsuri ce trebuie întreprinse în acest sens.
7. Standarde
7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele internationale relevante
şi Termenii de referinţă AMPOR.
8. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
8.1. Contractul se adaptează prin acte adiţionale, cu acordul ambelor părţi, în cazul în care
pe durata executării lui apar modificări ale condiţiilor sau datelor iniţiale avute în vedere la
întocmirea lui. Ambele părţi semnatare se obligă să înştiinţeze partenerul în timp util asupra
oricăror dificultăţi survenite în executarea contractului, precum şi asupra oricăror modificări
ale acestuia ce pot apărea ca necesare.
8.2. Obligaţiile Prestatorului sunt următoarele:
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a) Prestatorul îşi asumă ca obligaţie principală faţă de Autoritatea contractantă, prestarea
serviciilor de management de proiect specific în cadrul echipei de management conform
caietului de sarcini;
b) Acesta va respecta confidenţialitatea datelor referitoare la detaliile contractelor
lucrări/servicii/produse ale Autorităţii contractante;
8.3. Obligaţiile Achizitorului sunt următoarele:
8.3.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei prezentului contract, serviciile
prestate în termenul convenit.
8.3.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenele prevăzute.
IX. ALTE RESPOSABILITĂŢI ALE PĂRŢILOR
9.1. Responsabilităţi ale prestatorului:
9.1.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
9.1.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.1.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
9.1.4 Subiectul angajamentului este reprezentat de coordonarea şi managementul
implementării în bune condiţii a proiectului Centru de Informare şi promovare Turistică
Cavnic, cod SMIS 53912.
9.2. Responsabilităţi ale achizitorului:
9.2.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.
9.2.2. Achizitorul va avea şi următoarele obligaţii:
Asigurarea unei evidenţe contabile a proiectului, folosind conturi analitice distincte;
Raportarea periodică/finală, către Organismul Intermediar, a stadiului proiectului;
Monitorizarea activităţii Echipei de proiect a Prestatorului şi gestionarea riscurilor care ar
putea conduce la implementarea neconformă cu prevederile contractului de finanţare a
proiectului.
X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
10.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiilor care fac obiectul
prezentului contract se transmit achizitorului odată cu predarea documentaţiilor.
10.2. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.),
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea fisei tehnice intocmite de catre achizitor.
10.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor cât şi de metodele de prestare utilizate, pe toata durata contractului.
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XI. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
11.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
11.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.
11.3. Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
XII. RECEPŢIA DOCUMENTAŢIILOR
12.1. Documentaţiile ce fac obiectul contractului se predau beneficiarului 2 (două)
exemplare şi 1 exemplar în copie, precum şi un exemplar în format electronic scanat (pdf
sau echivalent), conform termenelor angajate.
12.2. Recepţia documentaţiilor se face, prin proces-verbal de predare-primire, semnat de
Beneficiar la predarea documentaţiilor. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe
în documentaţia predată, Beneficiarul va face obiecţiunile cuvenite în limitele termenilor de
referinţă AMPOR, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 5 zile de la primirea
documentaţiilor. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea acestora
în forma predată.
XIII. VERIFICĂRI, INSPECŢII ŞI TESTE
13.1. Prestatorul se asigură de faptul ca finantarea nerambursabilă acordata a fost cheltuita
in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare. Prestatorul va întocmi
documentaţiile cu respectarea obligaţiilor menţionate in prezentul contract.
13.2. Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a verifica
calitatea serviciilor prestate pentru a verifica conformitatea lor cu termenii de referintă
AMPOR. Reprezentantul Beneficiarului împuternicit pentru a verifica modul de prestare al
serviciilor este persoana sau persoanele care semnează acest contract din partea
Beneficiarului.
XIV. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTĂRI
14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începe imediat după
semnarea contractului şi se va finaliza după depunerea cererii de rambursare finale;
14.2. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile la sediul beneficiarului.
14.3. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi.
14.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă anumite termene
sau intervale de timp stabilite prin prezentul contract, acesta are obligaţia de a notifica acest
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lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea termenelor sau intervalelor de prestare cu
acordul părţilor, se face prin act adiţional.
14.5. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenelor/intervalelor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului
de a solicita penalităţi Prestatorului.
XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Prezentul contract poate înceta fără nicio formalitate, punere în întârziere sau
intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia, in condiţiile legii;
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Prestator, prin reziliere, cu plata
unei despăgubiri in sarcina acestuia;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Achizitor, prin reziliere, cu plata
unei despăgubiri in sarcina acestuia;
d) în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când Achizitorul se află în imposibilitatea de a
continua contractul.
15.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru Achizitor. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
15.3. În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, Achizitorul constată neconformităţi
ale Prestatorului în îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate stabilite prin prezentul
contract, Achizitorul va fi îndreptăţit să solicite Prestatorului remedierea, îndeplinirea sau
conformarea la anumiţi parametri şi/sau obligaţii contractuale, cel din urmă fiind obligat să
se conformeze solicitărilor Achizitorului în termenul stabilit de acesta.
15.4. Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părţi, a tuturor
obligaţiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia
dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia
aplicabilă.
15.5. Prezentul contract încetează şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al părţilor;
b) prin denunţare unilaterală de către Achizitor, cu un preaviz de 15 zile.
XVI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
16.1. Nerespectarea în tot sau în parte, ori executarea necorespunzătoare de către părţile
contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a
părţii în culpă. Răspunderea contractuală naşte obligaţia reparării întregului prejudiciu
cauzat precum şi plata de daune interese, după caz.
16.2. Prestatorul se află de drept în culpă în următoarele situaţii:
a) orice declaraţie sau garanţie dată de Prestator prin acest Contract se dovedeşte a fi
falsă sau de natură să inducă în eroare pe Achizitor;
b) Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către Prestator
către un terţ fără aprobarea Achizitorului.
c) Prestatorul abandonează gestiunea Serviciului fără înştiinţarea şi/sau permisiunea
prealabilă a Achizitorului;
d) Prestatorul nu îşi recunoaşte obligaţiile asumate prin Contract;
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16.3. Părţile sunt de acord că Forţa majoră exclude răspunderea contractuală pentru
încălcarea Contractului, în condiţii cumulative prevăzute la art. 21.
16.4. Părţile recunosc, de asemenea, incidenţa exoneratoare de răspundere a
evenimentelor, care constituie Cazuri fortuite, ivite pe parcursul executării prezentului
Contract. Părţile sunt de acord că fapta terţului exclude încălcarea Contractului.
16.5. Răspunderea Achizitorului este exclusă în toate situaţiile în care acesta exercită un
drept contractual. Astfel, Prestatorul nu-l va ţine răspunzător pe Achizitor pentru limitări şi
pierderi sau lipsa câştigului în toate situaţiile în care acesta din urmă intervine pentru
exercitarea/apărarea drepturilor ce rezultă din prezentul contract.
XVII. RECUPERAREA DEBITELOR, PENALITĂŢI ŞI DESPĂGUBIRI
17.1. În cazul în care Achizitorul este îndreptăţit să perceapă majorări de întârziere şi/sau
daune interese, poate deduce sumele corespunzătoare acestora din orice plată datorată
Prestatorului.
17.2 Achizitorul este îndreptăţit să recupereze de la Prestator orice prejudicii suferite din
vina Prestatorului, care sunt descoperite după încetarea contractului, în conformitate cu
prevederile legislaţiei româneşti aplicabile.
17.3 Părţile pot agrea compensarea între sumele astfel datorate de Prestator şi orice sume
datorate de către Achizitor Prestatorului, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului
părţilor de a conveni plata în transe.
17.4. Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata
sumelor datorate de Prestator Achizitorului cad în integralitate în sarcina Prestatorului.
Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata
sumelor datorate de Achizitor Prestatorului cad în integralitate în sarcina Achizitorului.
17.5. Uniunea Europeană are dreptul, în cazul în care acest lucru este necesar, de a se
subroga Achizitorului pentru recuperarea sumelor datorate.
17.6. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % aplicată la
preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere de la data împlinirii termenului de
executare până la îndeplinirea efectiva şi corectă a obligaţiei.
17.7. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea
perioadei convenite la art. IV, alin. 4.2., acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din plata
neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
17.8. - În niciun caz cuantumul despăgubirilor ce ar putea fi datorate de prestator în baza
răspunderii civile contractuale ca urmare a nerespectării sau a îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract nu poate depăşi suma
prevăzută la art. IV din prezentul contract.
17.9. Penalităţile mai sus menţionate nu exclud dreptului Achizitorului de a aduce la
îndeplinire el însuşi sau prin încheierea de convenţii cu terţi, acolo unde exista posibilitatea,
a oricărei obligaţii ce incuba Prestatorului şi care nu a fost îndeplinită în termen. În toate
situaţiile în care Achizitorul va îndeplini obligaţii contractuale care, potrivit prevederilor
contractuale revin Prestatorului, acesta din urma va suporta toate costurile directe sau
indirecte cauzate ca urmare a încălcării obligaţiilor asumate prin Contract şi oricare dintre
riscurile executării contractelor încheiate de către Achizitor pentru Prestator. Achizitorul va
putea recupera costurile mai sus arătate în oricare dintre modalităţile prevăzute în Contract.
XIII. PĂSTRAREA ŞI EVIDENŢA DOCUMENTELOR
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18.1 Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de Prestator în executarea
contractului, inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora Prestatorul a efectuat
cheltuieli, bonuri fiscale, state de plată şi alte documente similare, trebuie păstrate de către
Prestator pentru o perioadă de minim 5 ani de la încetarea prezentului contract.
18.2 Prestatorul are obligaţia de a permite Achizitorului şi persoanelor autorizate de acesta,
precum şi Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau persoanelor/agenţilor
desemnaţi de acestea, să verifice şi să auditeze aceste documente, inclusiv să obţină copii
de pe acestea, în orice moment atât pe durata de execuţie a contractului cât şi ulterior.
18.3 În cazul în care Prestatorul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor
documente, Achizitorul este în drept să solicite rezilierea contractului.
XIX. AMENDAMENTE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
19.2. Prevederile contractului vor putea fi modificate unilateral de către Achizitor doar in
cazul in care exista o modificare legislativa care sa impuna in mod obiectiv si obligatoriu
modificarea prezentului Contract.
XX. CESIUNEA
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
XXI. FORŢA MAJORĂ
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - 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.
21.4 - 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.
21.5 - 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 parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
XXII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
XXIII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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XXIV. COMUNICĂRI
24.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
XXV. LEGEA APLICABILĂ PREZENTULUI CONTRACT
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
XXVI. CLAUZE FINALE
26.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
26.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
26.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a
obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
Părţile au înţeles să încheie azi ………………… prezentul contract în două
exemplare originale câte una pentru fiecare parte, prin achiziţia directă a serviciilor de
management de proiect specific în cadrul echipei de implementare pentru proiectul Centru
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cavnic, SMIS 53912, conform art. 19 din
O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
Achizitor
UAT ORAŞUL CAVNIC
Petruţ Vladimir, viceprimar

Prestator

Consilier juridic,
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