
Anexa nr. 1- Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitiepublica, Vol. Ii 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primaria Municipiului Craiova, Directia Investitii, Achizitii si Licitatii - Serviciul Licitaii 

Contract defurnizare: ,,Achiziie cii monlaj panou vizibilitateproiect (panou temporar)" In cadrul proiectului ,,Lucrri de reparaii 
capitale corp laboratoare la Colegiul "Stefan  Odobleja" Craiova, incheiat cu 

CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr.  .............. .1 .............. 2015 

Preambul 
Incheiat In baza Notei justificative nr. .......... / ...... 2015, Intocmitä de catre Serviciul Licitatii si având in vedere 
alocarea de fonduri prin Bugetul local, Bugetul de stat §i Fondul European de Dezvoltare Regionala, pentru: 
,4chiz4ie cu montaj panou vizibilitate project (panou temporar)" In cadrul proiectului ,,Lucräri de reparatii 
capitale corp laboratoare la Colegiul "Stefan  Odobleja" Craiova", cod SMIS 53688, Programul Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritarA 3- ,,Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul de interventie 3.4-
"Reabilitarea, modemizarea, dezvoltarea §i echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare i a 
infrastructurii pentru formare profesionalA continuA", Contract de finantare nr. 4723/02.10.2014, Incheiat Intre 
Ministerul DezvoltArii Regionale i Administratiei Publice, In calitate de Autoritate de Management, Agentia pentru 
Dezvoltare RegionalA Sud- Vest Oltenia, In calitate de Organism Intermediar §i Unitatea Administrativ TeritorialA 
Municipiul Craiova, In calitate de beneficiar, la clasificatia bugetarA: 65.02.04.02.56.01.01, 65.02.04.02.56.01.02, 
65.02.04.02.56.01.03 

1.Pártile contractante 
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucräri 
publice i a contractelor de concesiune de SCrV1C1i, cu modificArile i completarile ulterioare i HG nr.925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicA din O.U.G 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicA, a contractelor de concesiune de lucrAri publice i a 
contractelor de concesiune de servicii, a intervenit prezentul contract, 

Intre 
MUNICIPLUL CRAIOVA, adresa sediului: str. A.I.Cuza, nr.7, telefon/fax 0251-415.177, cod fiscal 4417214, coduri 
IBAN: R077TREZ23A650402560 101 X, R093TREZ23A650402560 1 02X, RO 1 2TREZ23A650402560 1 03X deschise 
la Trezoreria Craiova, reprezentatA prin Primar- Lia Olguta Vasilescu, In calitate de achizitor, pe de o parte 

..............., adresa sediului . ........................................., telefon. ............ ; fax . ........., numAr de Inregistrare 
, CUI . ....................., cod IBAN. ..................... deschis la Trezorena 	......, 	reprezentatA prin 

......, in calitate de furnizor, pe de altA parte. 

2. Defin4ii 
2.1 - In prezentul contract urmAtorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - reprezintA prezentul contract i toate Anexele sale. 
b) achizitor ci furnizor - pArtile contractante, aa cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c) pre(ul contractu!ui - pretul platibil furnizorului de cAtre achizitor, In baza contractului, pentru Indeplinirea 

integrala §i corespunzAtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) produse - echipamentele, mainiIe, utilajele, once alte bunuri, cuprinse In anexa/anexele la prezentul contract, pe 

care fumizorul se obligA, prin contract, sA le furnizeze achizitorului; 
e) servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi 

transportul, asigurarea, instalarea, punerea In functiune, asistenta tehnicA In perioada de garantie, i once alte 
asemenea obligatii care revin fumizorului prin contract; 

f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cãnd prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare majora i esentialA a componentelor rezultA un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazA, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor Si serviciilor poate fi distinctA de nationalitatea  furnizorului. 

g) destina(ieflnalá - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; 
h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INC OTERMS 2000 - Camera InternationalA de Comert 

(CIC). 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primaria Municipiului Craiova, Directia Investitii, Achizitii Si Licitalii - Serviciul Licitatii 

Contract de furnizare : „Achizi(ie cu montaj panou vizibilitate protect (panou temporar)"  in cadrul proiectului ,LucrAri de reparaiii 
capitale corp laboratoar e  Ia Colegiul "Stefan Odobleja" Craiova, incheiat  cu  .................... 

i) for(a majors - un eveniment mai presus de controlul parlilor, care nu se datoreazA gre~elii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului i care face imposibila executarea i, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rAzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 
alte catastrofe naturale, restrictii apArute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivA ci 
enuntiativa. Nu este considerat forts majors un eveniment asemenea celor de mai sus care, fldrA a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parli; 

j) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i 
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintA zile calendaristice daca nu Sc specifics in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul ji pre(ul contractului 
4.1. Furnizorul se obligA sA furnizeze i sa monteze "panou vizibilitate proiect (panou temporar)" in cadrul 
proiectului ,LucrAri de repara*ii capitale corp laboratoare la Colegiul "Stefan Odobleja" Craiova", cod SMIS 
53688, Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3- ,imbunitdtirea infrastructurii sociale", 
Domeniul de interventie 3.4"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare $i a infrastructurii pentru formare profesionala continuA", Contract de finantare nr. 
4723/02.10.2014, incheiat intre Ministerul DezvoltArii Regionale i Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de 
Management, Agentia pentru Dezvoltare RegionalA Sud- Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar, §i Unitatea 
Administrativ TeritorialA Municipiul Craiova, in calitate de beneficiar in perioada convenitA i in conformitate Cu 
obligatiile asumate prin oferta adjudecata si prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sA plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare avand 
ca object: ,4chizi#e cu montaj panou vizibilitate proiect (panou temporar)" in cadrul proiectului ,LucrAri de 
repara>~ii capitale corp laboratoare la Colegiul "$tefan Odobleja" Craiova, cod SMIS 53688, pretul de ............lei, 
inclusiv TVA. 
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul produsului livrat (inclusiv montaj), plAtibil 
furnizorului de cAtre achizitor este de .............. lei la care se adauga TVA in valoare de ............ lei. 

5. Durata contractului 
5.1 — Termenul de predare al produsului ( inclusiv montaj): 15 zile de la data semnArii contractului de cAtre pAri. 
5.2. — Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data expirarii perioadei de garantie acordatA produsului livrat 
~i montat. 

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caiet de sarcini nr.19644/06.02.2015 
b) propunerea tehnica i propunerea financiarA nr 

 alte documente daca este cazul. 

7. Obliga(iile principale ale furnizorului 
7.1— Furnizorul se obliga sA livreze i sa monteze 1 bucatA - panou vizibilitate proiect (panou: temporgr) de tipul $i 
in cantitatea prevazutA in caietul de sarcini i propunerea tehnicA, in perioada convenitA $i in conformitate cu 
obligaliile asumate prin prezentul contract. 
7.2- Furnizorul se obliga sA furnizeze produsul la standardele §i/sau performanjele prezentate in propunerea tehnica, 
anexA la prezentul contract. 
7.3 - Furnizorul se obligA sA furnizeze i sa monteze produsul in perioada prezentatA in propunerea tehnica, anexA la 
contract, respectiv in 15 zile de la data semnArii contractului de cAtre parli. 
7.4 — Furnizorul se obliga sA asigure o perioadA de garantie de minim 12 luni de la receptia produsului. 
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MUNICIPIUL CRALOVA 
Primria Municipiului Craiova, Directia Investitii, Achizitii si Licitatii - Serviciul Licitatii 

Contract defurnizare: ,,Achizi(ie Cu ?nonlaj panou vizibilifateprolect (vanou leinporar)" In cadrul proiectului ,,LucrAri de reparaii 
capitale corp laboratoare In Colegiul "Stefan  Odobleja" Craiova, incheiat Cu  

7.5.- Fumizorul isi ia angajamentul ca in perioada de garantie, In termen de maxim 3 Ale sa inlocuiasca produsul 
defect silsau necorespunzator specificatiilor mentionate in Caietul de Sarcini si propunerea tehnica, anexe la prezentul 
contract. 
7.6.- Fumizorul se obliga sA despagubeascA achizitorul Impotriva oricAror: 

i. recIamaii §i aciuni In justitie, cc rezultä din Incälcarea unor drepturi de proprietate intelectualä (brevete, nume, 
mArci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau In 
legaturA cu produsul achizitionat, i 

ii.daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de once naturã, aferente, cu exceptia  situatiei In care o astfel de 
IncAlcare rezultA din respectarea caietului de sarcini Intocmit de cAtre achizitor. 

8. ObIigaile principale ale achizilorului 
8.1 - Achizitorul se obliga sA achizitioneze, respectiv sA cumpere i sA plateasca pretul convenit In prezentul contract. 
8.2 - Achizitorul se obliga sA recepioneze produsul In termenul convenit. 
8.3 —Achizitorul se obligã sä plateascA pretul produsului cAtre furnizor in termen de 30 de zile de la recepia produsului 
montat §i Inregistrarea facturii la registratura achizitorului. 

9. Sanc(iunipenlru neIndeplinirea culpabilâ a obligafiior 
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivA, fumizorul nu Ii Indep1inete obligatiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce ca penaIitAi o dobândA legalA penalizatoare , calculatã conform art.3 din Ordonanta 

• Guvernului nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dobânda legala penalizatoare se calculeazA asupra 
valorii produselor comandate i nelivrate, de la data la care furnizorul este In Intârziere fatA  de termenul prevä.zut 
pentru Iivrarea produsului i pana la data livrärii efective a produsului nelivrat. Furnizorul este In Intârziere fatA  de 
termenul din contract, incepând cu prima zi care urmeazä dupã data la care termenul s-a Implinit, fàrä a Ii nevoie de 

• 	nicio ,procedura prealabila de notificare a Intãrzierii. 
9.2 - In cazul In care achizitorul flu ii onoreazã obligatiile In termenul stabilit la art.8.3, atunci acesta are ob1igaia de a 
plAti o dobãndA penalizatoare, calculatA conform art.3 din Ordonanta Guvemului nr.13/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, asupra sumei legal facturate i neachitata. 
9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de cAtre una dintre pri, dA dreptul partii lezate de a 
considera contractul reziliat de drept i de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul ii rezervA dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisA adresatA furnizorului, 

• frA nici o compensatie,  dacä acesta din urmA da faliment, cu conditia ca aceastA denuntare  sA nu prejudicieze sau sA 
• afecteze dreptul la actiune sau despAgubire pentru fumizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzAtoare pentru partea din contract indeplinita pânA la data denuntArii unilaterale a contractului. 
9.5 (1) Achizitorul va fi Indreptatit sA rezilieze unilateral contractul i dacA fumizorul: 

a) subcontracteazä fumizarea produselor sau cesioneazA obligatiile contractuale; 
• 	b) flu indeplineste total sau partial obligaiile prevazute in contract cu plata unei despAgubiri In sarcina 

fumizorulul; 
(2) In cazurile preväzute la literele a,b contractul se considerã desfiintat de plin drept WA punerea In Intârziere 

i firä once alta procedura prealabila, cu exceptia notificaril de reziliere. 
9.6 Once modificare a prezcntului contract se poate face numai cu acordul pãrilor contractante, prin acte aditionale 

• -. semnate de cAtre pä4i 
• 	• 9.7 Contractul inceteazA In urmätoarele situatii: 

a) Dc drept: 
a. 1) prin Incetarea activitAtii furnizorului (dizolvare, desfiintare, lichidare voluntara, etc); 
a.2) la expirarea penioadei de garanie 
a.3) In cazul in care opereaza forta majorA pe o perioadA egalA sau mai mare de 6 luni, cu notificarea celeilalte 

pAri din contract 
b) Prin reziliere, ca efect al nelndeplinirii sau Indeplinirii nccorespunzAtoare a obligaii1or contractuale. 

• Clauze specifice 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primäria Municipiului Craiova, Directia Investitii, Achizitii si Licitatii - Serviciul Licitatii 

Contract defurnizare: ,,Achizl(ie cu monlaj panou vizlbllltaieproiea (oanou  temporar)" In caLlrul proiectului ,,LucrAri de reparatii 
capitale corp laboratoare la Colegiul "Stefan  Odobleja" Craiova, Incheiat cu 

10. Garanfia de bunâ execu(ie a conlractului-nu este cazul. 

11. Recep(ie, inspec(ii ci teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sAu are dreptul de a inspecta i/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea 
br cu specificatiile din caietul de sarcini, anexA la prezentul contract. 
11.2 - La solicitarea furnizorului, achizitorul poate notifica, In scris, identitatea reprezentantilor sAi Imputernicii 
pentru efectuarea receptiei, testelor §i inspectiilor. 
11.3 - Inspeciile i testele din cadrul receptiei  provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinatia finalA a 
prodüsului, precizata in Caietul de sarcini, anexA la prezentul contract. 
11.4 - DacA produsul inspectat sau testat flu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sA ii respinga, iar 
furnizorul frA a modifica pretul contractului are obligaia: 
a)de a Inbocui produsul .refuzat sau 
b)de a face toate modificärile necesare pentru ca produsul sA corespundA specificaiibor tehnice. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dacä este necesar, de a respinge flu va fi limitat sau amãnat datoritA 
faptului cä produsul a fost inspectat 5i testat de fumizor, cu sau frA participarea unui reprezentant al achizitorului, 
anterior livrärii acestora la destinatia finalA. 
11.6 - Prevederile clauzebor 11.1-11.5 nu II vor absolvi pe fumizor de obligaia asumärii garanii1or sau altor obligaii 
prevAzute In contract. 

12 Ambalare ci marcare 
12.f -(1) Fumizorul are obligaia de a ambala produsul pentru ca acestea sA facA fata,  frA limitare, la manipubarea 
durä din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea sä 
aparä In timul transportului i depozitärii in aer liber, in aa fel Incât sA ajunga, In bunA stare la destinatia finalA. 

(2) In cazul ambalArii greutAilor §i volumelor in cutii, fumizorul va Iua In considerare, unde este cazul, 
distanta mare panA la destinatia fmalã a produsului §i absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de 
tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea §i documentatia din interiorul sau din afara pachetebor vor respecta strict cerintele ce vor fi 
special preväzute in contract, inclusiv cerintele suplimentare. 
12.3 - Toate materialele de ambalare a produsului, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (paleti de 
lemn, foi de protectie etc.) rä.mân In proprietatea achizitorului. 

- 13. Livrarea # documentele care Inso(esc produsele 
13.1.- Furnizorul are obligaia de a Iivra i monta produsul la destinatia finalA indicatA de achizitor, respectãnd: 

• a) datele din propunerea tehnicA, anexA la prezentul contract 
b)termenul comerciab stabilit. 
13.2 - (1) La expedierea produsului, furnizorul are obIigaia de a comunica, in scris, atât achizitorului, cat i, dupã caz, 
societAtii de asigurAri datele de expediere, numàrul contractului, descrierea produsului, cantitatea, bocul de IncArcare i 

a 
	

locul de descãrcare. 	 . 
(2) Fumizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsul, respectiv factura fiscala, certificat 

de calitate, certificat de garantie. 
13J - Certificarea de cAtre achizitor a faptului CA produsul a fost livrat i montat, se face dupA receptie,  prin semnarea 
de primire de cAtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produsului se considerA IncheiatA In momentul in care sunt indeplinite prevederibe clauzelor de recepie 
a produsului. 

14.Asigurári 
14.1 - Furnizorul are obIigaia de a asigura complet produsul furnizat prin contract Impotriva pierderii sau deteriorärii 
nepreväzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, in functie  de termenub comercial de Iivrare convenit. 

15. Servicii 
153 - Pc langa furnizarea efectivä a produsului, furnizorul are obligatia de a presta i serviciile accesorii furnizärii 
produsului, thra a modifica pretul contractului. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primäria Municipiului Craiova, Directia Investitii, Achizitii si Licitatii - Serviciul Licitatii 

Contract defurnizare: ,,Achizifie cu montaj panou vizibilitate proiect ('panou temporar)" In cadrul proiectului ,,LucrAri de reparaii 
capitale corp laboratoare Ia Colegiul "Stefan  Odobleja" Craiova, Incheiat cu .................... 

15.2 - Furnizorul are ob1igaia de a presta serviciiie, pentru perioada de timp convenitä cu conditia ca aceste servicii sä 
flu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumatä prin Contract. 

16. Perioada de garan(ie acordatá produsului 
16.1 - Furnizorul are obiigaia de a garanta cä produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit. Dc asemenea, 
furnizorul are ob1igaia de a garanta cä produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a 
proiectului, materialelor sau manoperei (Cu exceptia cazului când proiectui i/sau materialul este cerut In mod expres 
de cãtre achizitor) sau oricärei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i cä acesta va functiona la parametrii solicitati, 
In conditii normale de functionare. 
16.2 - (1) Perioada de garantie acordatã produsuiui de cAtre furnizor este de minim 12 Iuni de la data efectuãrii 

receptici 
(2) Perioada de garanie a produsului Incepe cu data receptiei efectuatä dupã Iivrarea i montarea acestuia la destinatia 

finaiã. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, In scris, once plangere sau reclamatie ce apare In 
conformitate cu aceastä garantie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificäri, furnizorul are ob1igaia de a remedia defectiunea sau de a Inlocui produsul 
In perioada cuvenitä, rara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, In timpul perioadei de garanie, ii 
inlocuiete pe cel defect beneficiazã de o nouä perioada de garanie care curge de la data inlocuirii produsului. 
16.5 - Dacä furnizorul, dupa cc a fost instiintat, nu reuete sa remedieze defectul in perioada convenitA, achizitorul are 
dreptul de a iva mãsuri de remediere pe riscul i pe cheltuiaia furnizorului i farä a aduce niciun prejudiciu oricAror alte 
dreptüri pe care achizitorul Ic poate avea fatã  de furnizor prin contract. 

17. Ajustarea pre(ului contractului 
17.1 - Pentru produsul Iivrat i pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate In 
propunerea financiarä, anexä la contract. 
17.2. - Pretul contractului este ferm i nu se actualizea.zä. 

18. Subcontractan(i: 
18.1 - Furnizorul are obligatia, In cazul In care subcontracteazã päri din contract, de a Incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, In aceIeai conditii In care ci a semnat contractul cu achizitoruI. 

(1) Furnizorul are ob1igaia de a prezenta la Incheierea contractului toate contractele Incheiate cu 
.subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoatere ale acestora, cat i contractele Incheiate cu acetia se constituie 
in anexe la contract. 
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin räspunzätor fatä  de achizitor de modul In care indeplinete contraetul. 

	

- 	(2) Subcontractantul este pe deplin räspunzàtor fatA  de prestator de modul in care îi Indep1inete partea sa din 
contract. 

	

• 	(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacã acetia nu ii indeplinesc partea br din 

	

-:. 	contract. 
18-4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacã acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului flu va determina schimbarea pretului contractului i va fi notificatA achizitorului. 

19. Intârzieri In Indep!inirea contractu!ui 
19.1 - Furnizorul are obligaia de a Indeplini contractul de fumizare in perioada Inscrisä In propunerea tehnicã, anexã 
la prezentul contract. 
19.2 - Dacã pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenul de Iivrare, atunci acesta are obligatia 
de a notifica achizitorul in timp util, jar modificarea datei de furnizare asumate in propunerea tehnicà, se va face cu 
acordui päriIor, prin act aditional. 
19.3 - In afara cazului In care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de Iivrare, once intârziere In 
indeplinirea contractului dã dreptul achizitorului de a solicita penalitãti furnizorului. 

20. Forfa majorã 
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Contract defirnizare: ,,Achiziie cii monhaJ panou vizibililateproiecl (panou temponar)" in cadrul proiectului ,,Lucräri de repara%ii 

- 	
capitale corp laboratoare la Colegiul "$tefan Odobleja" Craiova, Incheiat cu 

20.1 - Forta majorA este constatatA de o autoritate competentA. 
20.2 - Forta majorA exonereazA pA4ile contractante de Indeplinirea obligaii1or asumate prin prezentul contract, pe 
toatA perioada In care aceasta actioneaza. 
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune  a fo4ei majore, dar frA a prejudicia drepturile 
cc Ii se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
20.4 - Partea contractantA care invocA forta  majorä are ob1igaia de a notifica celeilalte pA4i, imediat i in mod 
complet, producerea acesteia i sA ia once mAsuri care ii stau La dispozitie In vederea IimitArii consecintelor. 
20.5 - Partea contractantA care invocä forta  majora are obligatia de a notifica celeiLalte parti Incetarea cauzei acesteia In 
maximum 15 zile de la Incetare. 
20.6 - Dacä forta  majorA  actioneazã  sau se estimeazä cä va actiona  o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte pri Incetarea de drept a prezentului contract, trA ca vreuna din pAri sA poatA pretinde 

• 	celeilalte daune-interese.' 

• 	. 21. So!u(ionarea liligiior 
21.1 - Achizitorul §i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cafe amiabiLA, prin tratative directe, 
once neIntelegere sau disputA care se poate ivi Intre ci In cadrul sau In legaturA cu Indeplinirea contractuLui. 
21.2 - Dacà, dupA 15 de Ale de la Inceperea acestor tratative, achizitorul §i furnizorul nu reuesc sA rezolve In mod 
amiabil o divergenta contractualA, fiecare poate solicita ca disputa sA se solutioneze de cAtre instantele judecãtoreti 
din România In a cAror razA teritorialä se aflA sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
Contenciosul Administrativ. 

22. Limba care guverneazà contractul 
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba românä. 

23. comunicari 
23.1 - (I) Once comunicare Intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sä fie transmisA In scris. 

(2) Once document scris trebuie Inregistrat atAt In momentul transmitenii cat §i In momentul pnimirii. 
Z32 - ComunicArile Intre pArti se pot face §i prin telefon, telegramA, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmArii in 
scris a priminii comunicArii. 

24 Legea aplicabilâ contractului 
24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25:. Cesiunea 
.25.1 - Transferul total sau partial al obligatiilor furnizorului, rezultate din prezentul contract este strict interzis. • 

	

	
•. 25.2 Este permisa doar cesiunea creantelor  nAscute din prezentul contract, In conditiile Codului civil, prin acordul 

scris al ambelor pAri. 

26. Dispozi(iifinale 
26.1- Impiementarea, derularea i administrarea prezentului contract se va face de cAtre Direclia Elaborare i 
Implementare Proiecte - Serviciul Proiecte §i Programe de Dezvoltare, tel/fax: 0251/419589. 

• 	Pärtile au Inteles  sA Incheie azi ..................2015 prezentul contract In 3 (trei) exemplare, din care 2(doua) 
exèmp!are la achizitor i 1 exemplar la furnizor. 

ACHIZITOR, 	 FURNIZOR, 

2. 


