
Contract de seruicii

Art. l Preambul

1.1. in temeiul Legii nr. 9812016 privind achizitiile publice qi a Hotlrdrii de Guvern nr.39512016
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie publicS/ acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achizi{iile
publice,
s-a incheiat prezentul contract de prestdri de servicii,
intre

Unitatea Administrativ Teritoriali a Oraqului Ungheni cu sediul in Ungheni, str. Principald

nr.357, jud. Mures, cod postal 547605, telefon/fax 0265-328212, 0265-328112, cod fiscal

4323322, reprezentat6 prin Victor Prodan, avdnd func[ia de primar, in calitate de achizitor, pe de

o parte

$i
cu sediul in

inmatriculare 1....1....1............., cod fiscal cont

RO.....TRE2................ ..,deschis la Trezoreria reprezentatd prin

....... avdnd func{ia de ............. in calitate de prestator, pe de altd

parte.

cu respectarea urmdtoarelor clause

Art.2 Termeni qi defini{ii
2.l.inprezentul contract urm[torii termeni vor fi interpretafi astfel:

a) contract - contractul de achizilie publicd ce are ca obiect prestarea de servicii astfel cum este

consemnat impreund cu toate anexele gi documentele emise pentru atribuirea gi executarea sa;

b) achizitor gi prestator - pd4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c) preful contractului - pretul plEtibil prestatorului de cltre achizitor, inbaza contractului, pentru

indeplinirea integralE gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitSlile a cdror prestare fac obiect al contractului, aga cum sunt descrise in caietul

de sarcini, anexd la prezentul contract;

e) fo(a majord - un eveniment mai presus de controlul p6(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prev6zut la momentul incheierii contractului qi care

faceimposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii

apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativ[. Nu
este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din p[(i;
f) cazul fortuit - o imprejurare de fapt imprevizibilS qi de neinldturat care impiedicE, in mod

obiectiv Ei fErd nicio culpd din partea debitorului, executarea obliga{iei sale contractuale, cu

consecinta exonerdrii sale de rIspundere pentru aceastd neexecutare;
g zi-zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) act adilional- document ce modific[ termenii gi condi{iile contractului de servicii.



Art. 3 Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se

specifici in mod diferit.
3.3 Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art.4 Obiectul principal al contractului
4.1. Obiectul contractului de prest6ri servicii const6 in prestarea de servicii de audit financiar
pentru obiectivul de investilii "Electrificare case Cerghizel", cod referinf[ proiect 20211588115,
in cadrul proiectelor Electrificare gospod[rii - Granturi SEE - Programul pentru energie din
Romdnia, program operat de Innovation Norway pentru Granturile SEE gi Norvegiene 2014-
202t.
4.2. Prestatorul se obligb sd presteze serviciile conform Caietului de sarcini, Termenii qi

condiliile standard ale Granturilor SEE gi Norvegiene de la Innovation Norway gi a Scrisorii de

finanlare acceptatd de cdtre Achizitor cu respectarea prevederilor legislafiei in vigoare, potrivit
obligafiilor asumate prin prezentul contract gi corelativ cu fondurile alocate achizitorului pentru

executarea contractului.
4.3. Achizitorul se obligd sI achizifioneze serviciile prestate qi sd plSteascl pretul convenit in
prezentul contract.

Art. 5 Preful contractului
5.1. Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre[ul pentru prestarea de servicii
de audit financiar pentru obiectivul de investilii "Electrificare case Cerghizel", pl[tibil
Prestatorului de cdtre Achizitor, este de lei exclusiv T.V.A., respectiv ...................... lei
inclusiv T.V.A.
5.2.Taxa pe valoare adaugata (TVA) valabild la data incheierii prezentului contract de servicii
estede l9%, conform prevederilor Codului Fiscal.
5.3. Pre(ul contractului include toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea acestuia qi esteferm
pe toatd perioada de valabilitate a acestuia, nu se ajusteazd gi nu se actualizeaz6. Pentru serviciile
prestate, pldfile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiarI, anexd la contract.

Art.6 Modalit5{i de platl
6.1 . Achizitorul se obligd sd plEteasci preful convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

6.2. Achizitorul va efectua plata cltre prestator, in maxim 60 de zile de la data primirii
(inregistrdrii) facturii inso{iti de procesul verbal de recepfie a serviciilor prestate. Factura va fi
emisd numai dupd semnarea fErd obiecliuni de cdtre achizitor a procesului verbal de recep{ie.

6.3. Plata serviciilor se va realize in trange aferente preddrii fiecdruia dintre rapoartele de audit
dupl cum urmeazd: 600/o reprezentdnd rapoartele intermediare gi 40% raportul final. Factura va fi
insolit6 de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate, acceptat de achizitor ftri obiec{iuni.
Eventualele completdru sau corecfii se vor efectua in maxim 5 zile de la luarea la cunoqtint[.



6.4. Contractul nu va fi considerat terminat p6n6 cdnd procesul verbal de receplie nu va fi semnat

de comisia de recepfie care confirm oI serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

Art, 7 Durata contractului
7.1. Durata prezentului contract incepe de la data semndrii acestuia de cltre ambele p6(i qi se

vaderula pe toatd perioada de implementare a contractului de finanfare20211588ll5, respectiv
pdn6la 28.03.2023.
7.2.Durata de execufie a contractului este de la data semndrii lui de cdtre ultima parte qi pdni la
28.02.2023, dar nu mai devreme de eliberarea Raportului final de audit, cu posibilitatea de

prelungire a duratei contractului in cazul prelungirii proiectului, prin act adilional, cu acordul
pdrfilor, fErE modifi carea prefului contractului.
7.3.Prezentul contract inceteazd sE produc6 efecte de la data indeplinirii de citre ambele p6(i
contractante a obligafiilor ce le revin conform clauzelor prezentului contract qi a anexelor
acestuia.

Art. 8 Executarea contractului
8.1. Executarea contractului incepe dupd semnarea de ambele p6(i.

Art. 9 Documentele contractului
9. l. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea financiarS;

c) achizilia direct6 din SEAP;
d) acte aditionale, dacd este cazul;
9.2.In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerintelor din caietul de sarcini, prevaleaza

prevederile din caietul de sarcini.

Art. 10 Standarde / condi{ii tehnice de calitate
10.1. Serviciile prestate inbaza contractului vor fi realizate in conformitate cu Contractul de

finanfare 2021158811,5, Standard terms and conditions (termeni qi condilii standard) gi

indrumlrile relevante publicate pe site-ul oficial al programului Innovation Norway, auditate de

un auditor independent in conformitate cu standardul de audit ISA 805, Caietul de sarcini gi

Propunerea prestatorului, anexe la prezentul contract de servicii.
10.2. Serviciile prestate inbaza Contracatului vor respecta standardele, normativele gi legislalia
in vigoare.

Art. 11 Obligafiile principale ale Prestatorului
11.1. Prestatorul se obligl s[ presteze serviciile la standardele qi performanlele prezentate in
caietul de sarcini qi potrivit propunerii acceptate de Achizitor, in concordantd cu prevederile
contractului de finan{are 20211588115, Termenii gi condiliile pentru Electrificare gospoddrii -
Granturi SEE - Programul pentru energie din Romdnia, program operat de Innovation Norway
pentru Granturile SEE gi Norvegiene 2014-2021.



1 1.2. Prestatorul se obligd sd se asigure cd toate tipurile de activitdli ce fac obiectul contractului

sunt prestate de personal autorizat/certificate/atestat conform solicitIrilor legale in domeniul

contractului.
11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in termenul stabilit.

TotodatS, este r6spunzdtor atdt de siguran{a tuturor operatiunilor gi metodelor de prestare

utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

I 1.4. Prestatorul rdspunde, potrivit obliga(iilor care ii revin, in conformitate cu legislalia in
vigoare privind securitatea gi slndtatea in munc[ gi are obliga{ia de a respecta reglementdrile

obligatorii in domeniile mediului, social gi al relafiilor de munc[, stabilite prin legisla[ia adoptatd

la nivelul Uniunii Europene, legislafia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele,

conven{iile gi acordurile intemafionale in aceste domenii.
I 1.5. Prestatorul are obligafia de a nu face declarafii publice privind derularea contractului, frrI
aprobarea prealabild a Achizitorului gi nici de a se angaja ?n orice alte activitdli care intrl in
conflict cu obligatiile sale fatd de Achizitor conform prezentului contract.

11.6. Prestatorul se oblig6, pe durata deruldrii prezentului contract, sd informeze Achizitorul
despre aparilia situafiilor de conflict de interese gi de a lua mSsurile legale pentru inl5turarea lor.

1 1.7. Prestatorul se oblig[ s[ despdgubeasc6 Achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamatii qi actiuni in justi(ie, ce rezultd din inc[lcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, marci inregistrate etc.), legate de prestarea serviciului;
b) daune-interese, cheltuieli, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excep(ia situaliei in
care o astfel de incdlcare rezult6 din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre Achizitor.

Art. 12 Obligafiile principale ale Achizitorului
12.1. Achizitorul se obligd sd recep(ioneze serviciile care fac obiectul prezentului contract, in
termenul convenit, conform standardelor gi/sau performanfelor prezentate in propunere, anexi la
contract gi in concordan{d cu cerin{ele caietului de sarcini.

12.2. Achizitorul se obligd sE achizilioneze, respectiv s[ cumpere gi sd pl[teascd preful convenit

in prezentul contract, pentru serviciul prestat, conform prevederilor prezentului contract.

12.3. SA comunice cu Prestatorul numai prin reprezentantul legal sau persoanele imputemicite de

cdtre acesta.

12.4. SA efectueze plata serviciilor achizilionate cdtre Prestator in cont deschis la Trezoreria

Statului, prin ordin de plat6, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 13 Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilfl a obliga(iilor
13.1. in cazul in care Prestatorul nu iqi indeplinegte in termenul convenit obligafiile asumate fa[6

de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului ca penalitSfi, o sumd

echivalent[ cu o cot6 procentualS de 0,01% lzi, pentru partea din contract neindeplinit[.
13.2.in cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivd, nu igi onoreazd obligaliile de plat[ in
termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dob6nziilegale penalizatoare,

aplicat6 la valoarea pl61ii neefectuate, o sumd echivalentd cu o cotd procentual[ de 0,0lYo lzi.
13.3. in cazul apari{iei unor situafii, neimputabile achizitorului, din care rezultd imposibilitatea

obiectivd de a onora facturile in termenul prevdzut la art.6, alin. I din prezentul contract, acesta



poate solicita prelungirea termenului de plat6, conform acordului qi infelegerii stabilite cu

Prestatorul.

13.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p64ile
semnatare, in mod culpabil, dd dreptul p64iilezate de a cere rezilierea acestuia unilateral gi de a
pretinde plata de daune-interese.

Art. 14 Denunfarea unilaterali, suspendarea, rezilierea/rezolu{iunea gi incetarea
contractului
14.1. Achizitorul are dreptul de a denun{a unilateral prezentul contract in perioada de valabilitate
a acestuia in una din situafiile prevlzute de art. 222, alin. (2), respectiv art. 223 din Legea nr.
9812016.

14.2. Prezentul contract poate fi reziliat in cazul in care Prestatorul/Achizitorul nu igi
indeplineqte, dupi caz, obligafiile asumate prin prezentul contract.
14.3. incetarea contractului nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului
dobdndit in temeiul prezentului contract, anterior incetdrii acestuia.

14.4. incetarea contractului, in oricare din situafiile mentionate la prezentul articol, nu va avea

niciun efect asupra obligaliilor deja scadente intre p6(i.
14.5. Prezentul contract se realizeazd de plin drept, ftrd a mai fi necesard interven(ia vreunei
autoritdli sau instanfejudecdtoreqti, in cazul in care:

a. Prestatorul este declarat in stare de incapacitate sau a fost declanqatd procedura de

lichidare/faliment;
b. Prestatorul cesioneazd obligatiile;
c. Prestatorul implici noi subcontractanti, ulterior, in executarea contractului, fbrd a avea acordul
scris al achizitorului;
d. are loc orice modificare organizalionald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicS, natura sau controlul Prestatorului, cu excep{ia situafiei in care asemenea modificlri sunt
realizate prin act adilional la prezentul contract;
e. Prestatorul incalc6 obligafiile in domeniul mediului, social qi al relatiilor de muncd, stabilite
prin legislafia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legisla{ia nationald, prin acorduri colective
sau prin tratatele, convenfiile gi acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil
serviciilor care fac obiectul contractului;
f. are loc o incdlcare gravl a obligaliilor care rezultd din legislafia europeand relevanti pentru

domeniul contractului gi care a fost constatatd printr-o decizie a Curfii de Justitie a Uniunii
Europene qi, ca urmare a acestui fapt, contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit Prestatorului.
14.6.Prezentul contract inceteazd de drept:
a. prin ajungerea la termen;
b. prin executarea de c6tre ambele p6(i a tuturor obliga{ilor ce le revin conform prezentului
contract gi legislafiei in vigoare;
14.T.Prezentul contract poate inceta qi in urmdtoarele cazuri:
a. prin acordul de voinfd al pdrfilor semnatare, materializate in scris, prin act adilional la contract;
b. prin denunfare unilaterald de c6tre achizitor, inbaza unei notificdri emis[ in termen de l0 zile
de la intervenirea unei situatii din cele menlionate la at. l4.l;
c.incaz de acfiune a forfei majore pentru o perioadd mai mare de 3 luni, care face imposibil[



executarea obl i gafii lor pentru p6rfile semnatare;

14.8. Parte care invocd o cauzd de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte p6rfi, cu cel pufin l0 zile inainte de data la care incetarea urmeazd s6-gi producd

efectele.
14.9. in cazul prevdzutla art. l4.7,litera c), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinit[ pdnd la data incetdrii contractului.
14.10. Prevederile prezentului articol nu inlIturl r6spunderea p6(ii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
14.1 l. in cazul in care executarea contractului este viciatd de erori substantiale sau nereguli sau

de fraud[, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
14.12. in cazul suspenddrii/sistirii temporare a prestdrii serviciilor, durata prezentului contract se

va prelungi automat cu perioada suspend6rii/sist6rii.

Art. 15 Garan{ia de buni execufie a contractului
Nu este cazul

Art. 16 Amendamente
16.1. P64ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifional, in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.
16.2. Pd$ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adilional, adaptarea acelor clauze afectate de modific[ri ale legii.
16.3. De la prevederile alin. (1) fac excep{ie clauzele referitoare la pre{urile unitare.

Art. 17 Conflictul de interese
17.1 . P6(ile semnatare vor lua toate mdsurile necesare pentru a preveni sau indepdrta orice
situalie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executdrii
prezentului contract, in mod obiectiv gi impa(ial.
17.2. Conflictele de interese pot ap6rea, in mod special, carezultat al intereselor economice,
afinitdlilor politice ori de nafionalitate, legdturilor de rudenie ori afinitate sau al oricdror alte
legdturi ori interese comune. in situalia aparilei unui potenlial conflict de interese Prestatorul

notificd in scris Achizitorul in termen de 3 zile despre aceastl situa{ie.
17.3. in cazul in care Prestatorul se aflI in situa{ie de conflict de interese sau intr-o situatie care,

degi nu este consideratd conflict de interese, are ca efect compromiterea executdrii prezentului
contract qi cu bun6 qtiinfd sau din rea voinfl nu aduce la cunogtinta Achizitorului aceastd situatie
in termenul prevdzut la art. 17.2, aceasta dd dreptul Achizitorului de a rezilia contractual
subsecvent cu notificare prealabili qi frrd acordul Prestatorului.

Art. 18 Cesiunea
18.1. Prestatorul are obliga(ia de a nu transfera total sau pa(ial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.
18.2. Creanfele n[scute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii.



18.3. Cesiunea va fi notificatd Achizitorului in termen de 3 zile lucrdtoare.

18.4. Cesiunea nu afecteazd obligaliile n6scute din prezentul contract care vor rimdne in sarcina

p6(ilor contractante a$a cum au fost stipulate gi asumate initial.
18.5. in cazul in care drepturile gi obligafiile Prestatorului stabilite prin acest contract sunt

preluate de c6tre un alt operator economic ca urrnare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizilie sau

insolven{6, Prestatorul poate sd cesioneze oricare din drepturile gi obligaliile care decurg din
prezentul contract, inclusiv drepturile la plat6, doar cu notificarea Achizitorului cu minimum 10

zile lucrdtoare inainte de demararea procedurilor de preluare.

18.6. DupI primirea notificlrii prevlzutd la art. 18.5, Achizitorul verificd indeplinirea criteriilor
de calificare gi selec(ie stabilite ini[ial in documenta[ia de atribuire pentru atribuirea prezentului

contract de cdtre operatorul economic care urmeaz6 sI preia drepturile gi obligafiile Prestatorului.

18.7. Achizitorul in termen de 5 zile lucrdtoare de la primirea notificdrii prevdzutl la art. 18.5.

finalizeazd evaluarea gi comunicl Prestatorului dacd operatorul economic care urmeazd, s5,

indeplineascd drepturile gi obligaliile acestuia indeplinegte cerin(ele de calificare gi seleclie

stabilite ini(ial.

Art. 19 Alte responsabilitS(i ale prestatorului
19.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu

graficul de prestare convenit. Totodatd, este r6spunzdtor a$tt de siguranla tuturor operafiunilor gi

metodelor de prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toat[ durata

contractului.

Art. 20 Alte responsabilitl(i ale achizitorului
20.1. SA asigure in permanentd rezolvarea problemelor de competenta sa in legdtur[ cu

executarea contractului.

Art.2l Recepfie qi verificlri
21.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunere gi din caietul de sarcini qi igi

rczervd dreptul de a solicita remedierea eventualelor nereguli in limitele prevederilor legale gi a

normativelor in vigoare.
21 .2. Receplia cantitativd qi calitativl se va efectua la sediul Achizitorului.
21.3. Rezultatele recepfiei se vor consemna intr-un proces verbal de recep{ie care se va semna de

ambele pdrti.
2l.4.Dacd serviciile prestate nu corespund specifica{ilor solicitate, Achizitorul are dreptul sd le

resping6, iar Prestatorul, fbr6 a modifica preful contractului, are obliga{ia de a efectua toate

modific[rile necesare pentru ca serviciile prestate sd corespundd specificaliilor solicitate, intr-un
termen care nu trebuie sd depdqeas cd 2 zile lucrdtoare de la constatarea lor.
21.5. intdrzierile datorate efectudrii de c6tre Prestator a modificdrilor necesare pentru ca

serviciile sd corespund6 specificaliilor solicitate nu scutesc Prestatorul de plata penalit[1ilor
prevdzute in cadrul articolului 13.

21.6. Receplia cantitativ6 gi calitativd a serviciilor se efectueazd in maximum 3 zile lucrdtoare de



la prestare gi constS in efectuarea urm6toarelor operatiuni: a) recep[ia cantitativA rcprczintd
inspectarea gi verificarea prin num6rarea a serviciilor prestate; b) receplia calitativd in vederea

verificlrii conformitElii serviciilor prestate cu specifica(iile din propunerea tehnicd va fi efectuatd
de cdtre Achizitor pebaza documentelor prezentate de Prestator astfel cum sunt solicitate prin
caietul de sarcini.

Art, 22 Ajustarea pretului contractului
22.1. Pentru serviciile prestate, pld{ile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiarS, anexd la contract.
22.2.Prelul serviciilor prestate este ferm gi nu poate fi ajustat pe toati perioada de derulare a

contractului.

Art.23 Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Colectarea, prelucrarea qi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza
inconformitate cu prevederile Regulamentului nr. 67912016, precum gi cu respectarea legislaliei
nafionale in materie, realizlrii scopului contractului, precum gi in scop statistic. 23.2.Datele cu

caracter personal, a$a cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 679 I 2016, vor fi prelucrate in
acord cu legislafia menfionatl pe toat[ perioada contractuald, inclusiv pe perioada de verificare qi

urmdrire a obiectivelor contractuale, in scopul gi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul
contract.
23.3. Pa$ile contractuale vor lua m6suri tehnice gi organizatorice adecvate, potrivit propriilor
atribu{ii qi competenfe institufionale, in vederea asigurdrii unui nivel corespunzdtor de securitate
a datelor cu caracater personal, fie cd este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer
cdtre terfi ori publicare pe surse publice interne sau externe.
23.4.Pilfiile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribu(ii qi competen{e institulionale toate

condiliile tehnice gi organizatorice pentru plstrarea confidentialit6tii, integritdtii gi disponibilitalii
datelor cu caracter personal.

23,5. Pdl$ile contractuale se vor informa gi notifica reciproc cu privire la orice incilcare a

securitSlii prelucdrii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptdrii de

urgentd a misurilor tehnice qi organizatorice ce se impun qi in vederea notific6rii Autoritdtii
Nalionale de Supraveghere a Prelucdrii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), conform
obligatiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 67912016.

Art.24 For(a majori/ Cazul fortuit
24.1.For[a majord este constatatl de o autoritate competentd.
24.2.Forla majord exonereazd pd(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazd.
24.3.indeplinirea contractului va fi suspendat6 in perioada de acfiune a fo(ei majore, dar frrI a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor pdnd la aparilia acesteia.

24.4. Partea contractant6 care invoc6 fo4a major6 are obligalia de a notifica celeilalte p6(i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sE ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitarii consecinfelor.
24.5.Dacd, fo(a majord/cazul fortuit aclioneazd sau se estimeazd cd va acfiona pe o perioadl mai



mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sI notifice celeilalte par{i incetarea de plin drept a

prezentului contract, fard ca vreuna dintre parfi sa poatA pretinde celeilalte daune-interese .

24.6. Cazul Fortuit va insemna orice eveniment care nu poate fi prevEzut de p6(i gi nici
impiedicat de cltre acestea qi care determinl imposibilitatea acestora de a-qi executa obligaliile
contractuale, acesta fiind insofit de un raport detaliat care va explica qi justifica evenimentul care

a determinat Cazul Fortuit.

Art. 25 Solu{ionarea litigiilor
251. Pil$ile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil6,
printratative directe, orice situalie litigioasd apdrut5 ?n legiturd cu indeplinirea prezentului
contract.
25.2.in termen de maximum 5 zile de la apari(ia unui potential litigiu, p6r(ile se vor notifica
reciproc in scris asupra conduitei adoptate, precum gi cu privire la solufiile propuse pentru

rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obliga{ia de a rdspunde in termen de 5 zile de la cererea

transmisl de cealalt[ parte referitor la solufionarea pe cale amiabild a disputei. in cazul in care

vor considera necesar, p6(ile se pot intdlni in scopul solutiondrii aspectelor divergente.

25.3.Dacd, dupl 5 zile de la ?nceperea acestor tratative directe, pd(ile nu reu$esc sI rezolve in
mod amiabil o divergen{d referitoare la prezentul contract, fiecare parte poate solicita ca disputa

s5 se solufioneze de cdtre instanfele judec6toregti competente, potrivit dispozitiilor legale in
vigoare.

Art,26 Clauza de confiden{ialitate
26.1. Prestatorul se obligl prin semnarea prezentului contract sd efectueze toate diligen{ele gi

slse asigure de pdstrarea confidenlialitA{ii privind adresele de prestare sau alte date cu caracter

confidential aduse la cunogtinf6 de cdtre Achizitor, atdt pe toat6 perioada deruldrii contractului,
cat $i dup6 incetarea acestuia.

26.2. Achizitorul este obligat sE comunice Prestatorului orice aspect referitor la caracterul

confidential privind adresele de prestare sau alte aspecte aflate sub incidenfa caracterului

confiden{ial gi sE se asigure de respectarea acestor prevederi de cltre Prestator.

Art,27 Limba care guverneazd contractul
27.l.Limba care guverneazd contractul este limba rom0na.

Art.28 Comuniciri
28.1. Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.

28.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt gi in momentul
primirii.
28.3. Comuniclrile intre p6rfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
28.4. Documentelor transmise prin form6 electronicd le sunt aplicabile prevederile legale

referitoare la semn[tura electronicE.



Prezentul contract a fost incheiat in doui exemplare originale, c6te unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Primar UAT Ungheni,

Victor PRODAN

Prestator,

Administrator,

SRL


