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Contract de prest ări servicii 
nr. __ din data __ 

 
1.Părţile contractante 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul 
contract de prestări servicii, între : 

 
Centrul de Reeducare G ăeşti  cu sediul în Găeşti,   str.Dumbravei , nr.2, 

tel.0245710254, fax. 0245710254, Cod  fiscal nr. 24125133 , cont nr.                              
RO75 TREZ2735009XXX000838 , deschis la Trezoreria Găeşti , reprezentată prin 
Anghel Gheorghe – director centru, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

  
şi  
S.C. .................................................., cu sediul social în ............., cod poştal 

.............., ..........., România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub 
nr. .................., cod fiscal nr. .........................., având contul nr. 
...................................................... deschis la ..............................., reprezentată prin 
domnul .........................., având funcţia de Director .............., împuternicită, în calitate 
de PRESTATOR  

  

2.Defini ţii 
2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - 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 - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - studiile, inventarele, hărţile şi orice alte documente cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul  are obligaţia de a le furniza 
în legătură cu serviciile prestate conform contractului; 
f) 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, embargo, enumerarea 
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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; 
g) an - 365 de zile, zi – 24 ore. 
h) livrabil – documente pe care Prestatorul  trebuie să le livreze Achizitorului , aşa cum 
apar ele în oferta tehnică şi care sunt rezultate ale activităţilor desfăşurate de către 
Prestator . 

3. Interpretare 
3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit. 

4. Obiectul şi pre ţul contractului 
4.1- Prestatorul  se obligă să presteze serviciile  de : 

� Elaborarea documentatiei tehnico-economice (faza Expertiza tehnica) în 
vederea Transform ării ateliere l ăcătuşi în Pavilion dormitoare b ăieţi,  
in conformitate cu legislatia romana in vigoare , de către specialişti atestaţi 
în domeniu , conform H.G. nr. 925 din 1995. 

Prin raportul de expertiza tehnica se va face diagnosticarea celor două ateliere 
propuse  a se transforma în pavilion dormitoare şi se vor face recomandari vizând 
soluţia tehnică pe care proiectantul le va respecta la întocmirea studiului de fezabilitate. 

� Elaborarea documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) în vederea 
Transform ării atelierelor l ăcătuşi  în Pavilion dormitoare b ăieţi,  in 
conformitate cu legislatia romana in vigoare ; 

� Întocmirea documentaţiilor pentru obtinerea certificatului de urbanism şi a 
avizelor aferente pentru obiectivul de intervenţii de natura investitiei mai 
sus mentionat; 

� Intocmirea documentatiilor tehnico-economice (faza D.A.L.I.) in 
conformitate  cu H.G. nr.28 din 09.01.2008 ; 

� Reactualizarea Devizului General ori de cate ori solicita achizitorul pe 
toata  perioada pana la elaborarea P.T.; 

� Sustinerea avizarii Expertizei tehnice  şi a D.A.L.I -ului elaborate, în 
funcţie de solicitarea Consiliul tehnico-economic al Administratiei 
Nationale a Penitenciarelor , în conformitate cu Ordinul nr.1270 din 
06.05.2008; 

� Reactualizarea Expertizei tehnice  şi a D.A.L.I-ului elaborat , daca este 
cazul , elaborate pana la redactarea Caietului de Sarcini in vederea 
achizitionarii serviciilor  de proiectare  documentatii tehnico-
economice(faza P.T.+C.S.,D.E.si D.T.A.C.) ori de cate ori solicita 
achizitorul. 
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4.2- Achizitorul  se obligă să plătească preţul convenit, rezultat în urma finalizării 
procedurii de achiziţie prin cerere de oferta a serviciilor inscrise la art. 4.1 din prezentul 
contract.  
4.3- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către 
Achizitor , este de …………. lei, la care se adaugă ……………. lei reprezentând T.V.A. 
 
4.4- Plata se va realiza catre …………………………… în contul acestuia 
nr. ____________________ deschis la Trezoreria ____________________ conform 
art. 8.1. 
 
5. Durata contractului 
5.1. Durata contractului este de  până la ………… începând cu data semnării lui de 
către părţile contractante. 
5.2. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către părţile 
contractante şi constituirea garanţiei de bună execuţie. 
5.3. Graficul de execuţie a activităţilor este anexat prezentului contract. (Anexa nr.3) 
5.4. Prezentul contract încetează să producă efecte după plata ultimului livrabil predat, 
plată făcută în condiţiile art.8.1. 

6. Documentele contractului  
 Documentele contractului sunt: 
a) Acte adiţionale, pe măsura producerii lor; 
b) Caietul de sarcini; 
c) Anexa nr. 1 - Activităţile desfăşurate de Prestator  în cadrul contractului; 
d) Anexa nr. 2 – Oferta tehnică şi oferta financiară; 
e) Anexa nr. 3 - Graficul de execuţie a activităţilor; 
f)  Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
g) Anexa nr. 5 - Angajament 

7.Obliga ţiile principale ale prestatorului 
 (1).- Prestatorul  se obligă să presteze : 
 

� Elaborarea documentatiei tehnico-economice (faza Expertiza tehnica) în 
vederea Transform ării ateliere l ăcătuşi în Pavilion dormitoare b ăieţi,  
in conformitate cu legislatia romana in vigoare , de către specialişti atestaţi 
în domeniu , conform H.G. nr. 925 din 1995. 

Prin raportul de expertiza tehnica se va face diagnosticarea celor două ateliere 
propuse  a se transforma în pavilion dormitoare şi se vor face recomandari vizând 
soluţia tehnică pe care proiectantul le va respecta la întocmirea studiului de fezabilitate. 

� Elaborarea documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) în vederea 
Transform ării atelierelor l ăcătuşi  în Pavilion dormitoare b ăieţi,  in 
conformitate cu legislatia romana in vigoare ; 

� Întocmirea documentaţiilor pentru obtinerea certificatului de urbanism şi a 
avizelor aferente pentru obiectivul de intervenţii de natura investitiei mai 
sus mentionat; 

� Intocmirea documentatiilor tehnico-economice (faza D.A.L.I.) in 
conformitate  cu H.G. nr.28 din 09.01.2008 ; 
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� Reactualizarea Devizului General ori de cate ori solicita achizitorul pe 
toata  perioada pana la elaborarea P.T.; 

� Sustinerea avizarii Expertizei tehnice  şi a D.A.L.I -ului elaborate, în 
funcţie de solicitarea Consiliul tehnico-economic al Administratiei 
Nationale a Penitenciarelor , în conformitate cu Ordinul nr.1270 din 
06.05.2008; 

� Reactualizarea Expertizei tehnice  şi a D.A.L.I-ului elaborat , daca este 
cazul , elaborate pana la redactarea Caietului de Sarcini in vederea 
achizitionarii serviciilor  de proiectare  documentatii tehnico-
economice(faza P.T.+C.S.,D.E.si D.T.A.C.) ori de cate ori solicita 
achizitorul. 

 
  (2) Conceptele, documentaţiile şi rezultatele de lucru ce vor fi elaborate în cadrul 
contractului trec odată cu crearea lor în proprietatea Achizitorului . 
7.2.- Prestatorul  se obligă, în desfăşurarea prezentului contract, să despăgubească 
achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi 
ii) 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. 
7.3.- Prestatorul  nu va putea schimba, din proprie iniţiativă, personalul cheie 
nominalizat al echipei propuse pentru cel puţin prima jumatate din perioada derulării 
contractului, cu excepţia acelor situaţii care nu sunt în controlul Prestatorului (ex.: 
deces, pierderea calit ăţii de angajat de c ătre un membru al echipei, etc.) . 
7.3.- Prestatorul va prezenta Achizitorului lista tuturor experţilor ce vor fi implicaţi 
(alături de experţii din echipa cheie) în derularea contractului.  
7.4.- Prestatorul  nu va avea dreptul, ca pe toată perioada de derulare a contractului, să 
subcontracteze părţi din contract. 
 
8.Obliga ţiile principale ale achizitorului. 
8.1.- Privind efectuarea pl ăţii presta ţiei serviciilor : 
(1) Pentru serviciile prestate, plata se va face pe baza facturii fiscale emise de 
Prestator şi a procesului verbal de recepţie al ultimului livrabil predat (conform 
graficului desfăşurării temei) de către achizitor semnat de părţile contractante, astfel:  
 - suma de..............lei fără TVA pentru activitatea 
................................................................., Achizitorului , în termen de 45 de zile de 
la data aprobării acestora de către Achizitor , conform art. 8.3 alin. 2 litera c) din 
contract. 

Prestatorul  va emite factura numai după aprobarea livrabilelor de către 
Achizitor.  
 (2) Plata facturilor se va face numai în perioada 24 – 30 (31) ale fiecărei luni, în 
conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. (1) din OUG 34/2009. Astfel, facturile primite 
până pe data de 30 (31) ale lunii respective  vor face obiectul plăţii în perioada       
24 – 30 (31) a lunii următoare. 
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8.2.- Achizitorul  se obligă: 
a) să  transmită  Prestatorului   informaţiile  sau materialele  solicitate  de  aceştia  şi  
care  le  sunt necesare  în  realizarea  obiectului  contractului.   
b) să permită accesul persoanelor desemnate de Prestator  în cadrul Centrului de 
Reeducare Găeşti pentru îndeplinirea contractului; 
c) să desemneze o echipă de experţi care va asigura  îndeplinirea  atribuţiilor prevăzute 
de art.8.3. din prezentul contract  
d) să recepţioneze serviciile prestate, încheindu-se un proces verbal de recepţie semnat 
de părţile contractante; 
e) să respecte clauzele acordului de confidenţialitate cuprinse în Anexa nr. 5; 
8.3.-(1) Echipa desemnată de Achizitor  va asigura interfaţa dintre Prestator  şi 
conducerea Centrului pe toată durata  prezentului contract. Componenţa echipei va fi 
adusă la cunoştinţa Prestatorului  la prima întâlnire comună a celor două echipe de 
experţi.  
(2) Echipa desemnată are următoarele obligaţii: 
      a) să faciliteze desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor reprezentanţilor 
Prestatorului  în Centrul de Reeducare Găeşti; 

b) să analizeze conţinutul documentelor livrate de prestator şi să transmită în scris 
către Prestator  eventualele  obiecţii; 

c) să avizeze documentele elaborate de către Prestator  în vederea aprobării 
acestora de către conducerea Centrului; 
      d) să urmărească derularea contractului de către Prestator  în conformitate cu 
angajamentele asumate prin oferta tehnică finală depusă în cadrul procedurii de 
atribuire. 
 

9. Sanc ţiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga ţiilor 
9.1. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale 
asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a 
considera contractul de drept reziliat fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia 
instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.2.    i) În cazul în care, din vina lui exclusivă, Prestatorul  nu reuşeşte să îşi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 0,06% din valoarea 
în LEI a serviciilor calculate pro-rata temporis pentru fiecare zi de întârziere până la 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.  

 ii) În cazul în care Achizitorul, din culpa sa exclusiv ă, nu onorează facturile în 
termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 8.1, Prestatorul  are dreptul 
de a percepe, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata 
neefectuată de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.  
9.3. - Achizitorul  îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări de 
servicii, în cel mult 10 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public.  
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9.4. - În cazul prevăzut la clauza 9.3, Prestatorul  are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
9.5 -  Achizitorul  îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată Prestatorului , fără nici o compensaţie, dacă prestatorului se află în situaţia de 
a se desfiinţa, dizolva, lichida, de a i se retrage autorizaţia de funcţionare sau sunt 
iniţiate proceduri de reorganizare judiciară şi de faliment a acestuia şi cu condiţia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru Prestator . În acest caz, Prestatorul  are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

10. Alte responsabilit ăţi ale prestatorului 
10.1._(1)Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
oferta depusă. 
(2)Prestatorul  se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 
10.2.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate 
cu termenul 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. 
 

11. Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului  
11.1.  Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului în termen de 5 zile de la data 
semnării acestuia de către părţile contractante. În cazul neconstituirii garanţiei de bună 
execuţie de către Prestator , în termenul stabilit prin contract, contractul se reziliază de 
drept, fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, 
Achizitorul  având dreptul de a pretinde plata de daune-interese. 
11.2. - Garan ţia de bun ă execu ţie este valabilă pentru o perioadă egală cu durata de 
valabilitate a contractului şi încă 14 zile după această dată. 
11.3. - Achizitorul  se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
Prestatorul  a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.  
11.4. -  Achizitorul  are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul  nu execută sau execută necorespunzator 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, Achizitorul  are obligaţia de a notifica acest lucru 
Prestatorului , precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
11.5. – Achizitorul  se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile 
de la îndeplinirea obligaţiilor asumate, în măsura în care nu au fost incidente 
prevederile articolului precedent .  
 
 
 



 

 

Gaeşti, str. Dumbravei nr.2, jud. Dâmboviţa 
Tel./fax 0245.710.254 / 0245.710.221, e-mail: crgaesti@dgp.ro 

7

 
12. Recep ţie şi verific ări 

12.1.- Achizitorul  are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu oferta tehnică şi financiară depusă, precum şi cu legislatia in 
vigoare. 
12.2.- Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract 
de către oricare din membrii comisiei menţionate la punctul 8.3 din contract.  
12.3. Prestatorul  are obligaţia de a preda livrabilele  
12.4. În cazul în care livrabilele predate în condiţiile art 12.3 din contract nu sunt  
avizate de către comisia de experţi a Achizitorului , Prestatorul  are obligaţia de a le 
reface ţinând cont de motivaţiile prezentate în refuzul avizării. 
12.5-(1) Dacă două sau mai multe încercări de îmbunătăţire a livrabilelor neavizate în 
condiţiile art.12.4 eşuează datorită aceluiaşi viciu, Achizitorul  păstrează dreptul ca la 
alegerea sa, să opereze reducerea remuneraţiei contractului sau să considere 
contractul de drept reziliat şi să ceară prestatorului daune interese. 
        (2) În cazul viciilor minore şi care pot fi remediate fără a afecta termenul de 
predare şi preţul contractului, Achizitorul  nu beneficiază totuşi de dreptul de a solicita 
rezilierea contractului. 
        (3) Pentru două prestaţii reparatorii eşuate, dacă Achizitorul  optează pentru 
reducerea remuneraţiei, o asemenea pretenţie se va limita la 5% din valoarea activităţii 
căruia îi aparţine livrabilul afectat de viciu, iar în cazul in care au fost operate mai mult 
de două astfel de reduceri ale remuneraţiei datorate viciilor, limita va fi de cel mult 5% 
din remuneraţia totală plătibilă conform contractului. 
       (4) Aceste limitări ale răspunderii nu se aplică în cazul  dolului   prin omisiune, cu 
privire la un viciu ca şi în cazul intenţiei sau neglijenţei. 
12.6 Eventualele întârzieri/decalări/prelungiri ale termenelor graficului de execuţie 
datorate refacerii livrabilelor din culpa Prestatorului , cad în sarcina exclusivă a 
acestuia. 

13. Începere, finalizare, întârzieri, suspendare 
13.1. Prestatorul  are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit 
prin contract, după semnarea acestuia şi constituirea garanţiei de bună execuţie. 
 13.2. Activităţile derulate în cadrul serviciilor prestate în baza contractului trebuie 
finalizate în termenele prevăzute în oferta tehnică şi oferta financiară.  
13.3.- (1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul  nu respectă termenul 
de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului . 
           (2) Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
13.4.- În afara cazului în care Achizitorul  este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului  de a 
solicita penalităţi Prestatorului.  
13.5 În cazul în care Prestatorul  suferă întârzieri in executarea contractului şi suportă 
costuri suplimentare datorate în exclusivitate Achizitorului , Prestatorul  nu datorează 
penalităţi şi părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului; 
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13.6 În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorul , sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestatori, 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.  Semnarea actului aditional nu poate fi refuzată de 
catre Achizitor  fără motive întemeiate. 

13.7 În cazul în care, din motive independente de o acţiune sau inacţiune din partea 
Achizitorului , suma reprezentând contravaloarea contractului nu poate fi asigurată de 
către Achizitor , contractul se suspendă până la data primirii acesteia, fără a putea fi 
aplicabile prevederile art. 9.2 din prezentul contract.   

14. Ajustarea pre ţului contractului 
Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor  Prestatorului  sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, cuprinse în Anexa 2 din contract, şi nu pot fi 
modificate pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 
        15. Amendamente 
         Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional,numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului 

16. Cesiunea 
16.1.- Prestatorul  are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului . 
16.2.- Cesiunea nu va exonera Prestatorul  de nicio responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

17. For ţa major ă 
17.1. - Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care împiedicã, în parte sau în 
totalitate, îndeplinirea obligaţiilor contractului, va fi considerat un caz de forţă majorã. 
Pierderea finanţării din motive care nu s-au datorat Achizitorului  va fi considerată de 
asemenea forţă majoră. 
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 parţilor până la apariţia acesteia. 
17.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 1 lunã, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
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      18. Încetarea contractului 
 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
 a) părţile convin de comun acord încetarea contractului; 
 b) expirarea duratei contractului; 
 c) prin reziliere, în condiţiile punctelor 9.1, 12.5(1) ; 
 d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a 
unuia din contractanţi cu excepţia situaţiei în care continuarea contractului este posibila 
de către ceilalţi membri ai asocierii;  
 e) prin imposibilitate de executare, în condiţiile capitolului 17 ; 
 f) in condiţiile art.9.3, 9.5 si 11.1 din contract. 
 
 

19. Solu ţionarea litigiilor 
19.1.- 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 contractului. 
19.2.- Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul  şi Prestatorul  
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta va fi 
soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului . 
 
    20. Limba care guverneaz ă contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

21. Comunic ări 
21.1 ( 1) Orice comunicare dintre 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. 
21.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 22. Legea aplicabil ă contractului  
       Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 
              PRESTATATOR                                            ACHIZITOR 
 

     CENTRUL DE REEDUCARE GAESTI  
         
      

 


