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ACORD-CADRU 
de prestări servicii fara reluarea competiției 

 
Nr. ____ / ______________ 

 
- PROIECT - 

 
 
 

1. Partile acordului-cadru 
 
 
 ASOCIATIA DE PRIETENIE ROMANO-FRANCEZA  “ROMFRA”, adresa sediu: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 46-48, 
mun. Alexandria cod poştal 140044, telefon/fax 0247.317.995, cod fiscal 13669555, cont Banca Romana de Dezvoltare  
RO14BRDE60623650156XXXXX  reprezentată legal prin Stoicescu Oana  – Presedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
 
şi 
__________________________________________________  adresa sediu: __________________________________, 
telefon/fax: ___________________________, e-mail: ____________________, număr de înmatriculare 
______________________,  cod fiscal  ____________________,  cont (bancă/trezorerie) 
_________________________________________, reprezentatã  prin _________________________, funcţia 
______________________ 
în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
 
2. Scopul acordului-cadru 
2.1 Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirae elementelor/conditiilor generale care vor guverna contractelesubsecvente de 
prestari servicii, ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului acord-cadru. 
 
3. Obiectul acordului-cadru 
3.1  Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite au ca obiect prestarea urmatoarelor servicii: 
 
Servicii de catering – Cod CPV: 55520000-1. 
 
4. Documentele acordului-cadru: 
4.1  Documentele acordului-cadru dunt: 

(1) Caietul de sarcini; 
(2) Propunerile tehnice; 
(3) Propunerile financiare; 
(4) Anexe. 

 
5. Durata acordului-cadru 
5.1  Durata prezentului acord-cadru este de ................., de la data de ................. pana la data de .............................. 
 
6. Pretul unitar al serviciilor 
6.1  Pretul/preturile unitare ale serviciilor sunt cele incluse de Promitentii-prestatori in Propunerile lor financiare. 
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6.2  Preturile unitare sunt ferme, in lei si nu se ajusteaza pe intreaga durata a prezentului acord-cadru. 
6.3 Pretul total al serviciilor este de 198,106.98 lei, la care se adauga 17,829.63 lei TVA. 
 
7. Cantitatea previzionata 
7.1 Cantitatea previzionata de servicii ce urmeaza a fi prestate in baza contractelor subsecvente este prevazuta in Anexa la 
prezentul acord-cadru. 
 
8. Obligatiile Promitentilor-prestatori 
8.1 Promitentii-prestatori semnatari ai contractelor subsecvente, se obliga ca serviciile prestate sa respecte, cel putin, calitatea 
prevazuta in propunerile tehnice, anexate la prezentul acord-cadru. 
8.2 Promitentii-prestatori sunt raspunzatori atat pentru metodele de lucru, materiile prime si mijloacele de transport utilizate, cat 
si pentru calificarea personalului folosit pe intreaga durata a prezentului acord-cadru. 
8.3 Promitentii-prestatori, precum si subcontractantii propusi sunt raspunzatori pentru obligatiile respectarea obligatiilor in 
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 
8.4  Daca un promitent prestator este o asociere alcatuita din 2 sau mai multe persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de 
indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. 
Promitentul-prestator, reprezentat de liderul de asociere va actiona in numele acesteia, in cadrul Acordului-cadru si va avea 
autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. Orice modificare a componentei asocierii, fara consimtamantul scris 
prealabil al Promitentului-achizitor va fi considerata o incalcare a prezentului Acord-cadru. 
8.5  Promitentii-prestatori au dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, la 
solicitarea sau cu acceptul autoritatii contractante, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare 
substantiala a contractului de achizitie publica. Inlocuirea subcontractantilor propusi initial nu exonereaza prestatorii, in 
conformitate cu prevederile legale, de obligatiile asumate prin prezentul Acord-cadru. 
8.6 Promitentii-prestatori se obliga sa nu transfere, total sau partial, obligatiile asumate in prezentul acord-cadru decat cu acordul 
autoritatii contractante. 
8.7 Promitentii-prestatori se obliga sa despagubeasca Promitentul-achizitor impotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din sau au legatura cu serviciile prestate si 
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei incare o astfel de incalcare rezulta din 
prevederile Caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-achizitor. 
 
9. Obligatiile Promitentului –achizitor 
9.1 Promitentul-achizitor se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate in termen de cel mult 90 zile calendaristice de la data 
primirii facturii, in conformitate cu prevederile Cap. III art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind masurile privind combaterea intarzierii 
in executarea obligatiilor de plata, in baza fisei cuprinzand serviciile prestate, avizata de catre persoana responsabila de 
activitate din cadrul autoritatii contractante. 
9.2 Promitentul-achizitor se obliga sa atribuie contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru, ori de 
cate ori intentioneaza sa achizitioneze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, fara reluarea competitiei, in 
urmatoarele conditii: 
a) In cazul in care prestatorul semnatar al contractului subsecvent, din motive obiective sau din propria sa culpa, nu poate 
asigura, din punct de vedere al perioadelor si locatiilor, serviciile prevain contract, in aceasta situatie. Promitentul –prestator se 
obliga sa-l informeze pe achizitor despre acest lucru, in termen de 24 de ore de la primirea solicitarii sau in termenul cel mai 
scurt posibil, in cazul solicitarilor urgente, autoritatea contractanta urmand a achizitiona aceste servicii de la urmatorul Promitent-
prestator, semnatar al acordului-cadru, in ordinea pretului oferta. 
b) Achizitorul va organiza, ori de cate ori apreciaza necesar, intalniri cu reprezentantii prestatorului, in cadrul carora va analiza 
conformitatea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a serviciilor prestate. Rezultatul fiecarei intalniri va fi consemnat intr-un 
proces-verbal semnat de catre reprezentantii celor doua parti contractante. Achizitorul isi rezerva dreptul de a considera 
contractul reziliat de plin drept, fara nici o formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de 
daune-interese dupa trei astfel de intalniri in care constata prestarea unor servicii necorespunzatoare din punct de vedere 
calitativ si cantitativ. 
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c) In cazul rezilierii contractului subsecvent pentru neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau in mod defectuos a obligatiilor 
asumate prin contract de catre prestatorul semnatar al contractului subsecvent, autoritatea contractanta va achizitiona serviciile 
prevazute in contract de la urmatorul Promitent-prestator, in ordinea pretului ofertat, semnatar al acordului-cadru. 
9.3 Promitent-achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua procedura de atribuire pentru 
achizitionarea cantitatii de servicii necesare, cu exceptia cazului in care toti Promitentii-prestatori, in ordinea pretului ofertat, 
semnatari ai acordului-cadru declara, la randul lor, ca nu au capacitatea de a raspunde solicitarii respective. 
 
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, promitentul-prestator nu-si executa obligatiile asumate prin contractul subsecvent, 
atunci achizitorul are dreptul de a calcula si solicita penalitati,  o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.01%  din valoarea 
contractului subsecvent incheiat pentru fiecare zi de intarziere. 
10.2 In cazul in care promitentul-achizitor nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 9.1 din acordul-cadru, promitentul-
prestator are dreptul de a calcula si solicita, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.01% din suma restanta, pentru fiecare zi de 
intarziere. 
10.3 Neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau intr-un mod defectuos a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru de 
catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere,fara nici o 
formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 In cazul rezilierii de drept, fara notificare a acordului-cadru, ca urmare a refuzului nejustificat al partii de a incheia contractul-
subsecvent, promitentul-achizitor este in drept sa solicite daune-interese in valare de 0.01% din valoarea estimata a contractului 
subsecvent ce urmeaza a fi incheiat. 
10.5 Promitentul-achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisa adresata 
promitentului-prestator, in conditiile art. 123 si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa. In acest caz, promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract 
îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
11. Comunicari 
11.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice 
document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
11.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
 
 
12. Forta majora 
12.1 Forta majora se constatata de catre autoritatea competenta. 
12.2 Cazul fortuit se confirma de catre debitorul aflat in imposibilitate fortuita de executare a obligatiei. 
12.3 Forta majora si cazul fortuit exonereaza exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
12.4 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore si a cazului fortuit, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
12.5 Partea contractanta care invoca forta majora/cazul fortuit  are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
12.6 Daca forta majora sau cazul fortuit actioneaza sau se estimeaza ca vor actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna dintre parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
13. Incetarea si desfiintarea acordului-cadru 
13.1 Prezentul acord-cadru inceteaza: 
a) prin ajungerea la termen; 
b) prin acordul de vointa al partilor, materializat in scris, prin act aditional la acordul-cadru; 
c) prin rezilierea de drept, fara notificare, ca urmare a refuzului nejustificat al partii de a incheia contractul subsecvent; 
d) in alte cazuri prevazute de lege. 
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14. Solutionarea litigiilor 
14.1 Promitentul-achizitor si promitentul-prestator vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa, care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
14.2 Daca, dupa 10 de zile de la inceperea acestor tratative directe, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, litigiul se va solutiona de catre instantele judecatoresti. 
 
15. Legea aplicabila acordului-cadru 
15.1 – Acordul-cadru va fi supus legii romane si  va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
 
 
16. Dispozitii finale 
16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru si a contractelor subsecvente, de a conveni 
modificarea nesubstantiala a clauzelor contractuale, prin acte aditionale, in acord cu prevederile legale, cu exceptia celor privind 
preturile unitare ofertate, care sunt ferme si raman neschimbate. 
16.2 In mod exceptional, modificarea substantiala a acordului-cadru si a a contractelor subsecvente poate avea loc in cazurile si 
in conditiile expres prevazute in art. 221 alin. (1) lit. A-d si f din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
16.3 Prezentul acord cadru a fost încheiat  azi, _____________________, în două exemplare originale, cu aceeaşi valoare 
juridicã, câte unul pentru fiecare parte, semnate de reprezentanţii celor douã pãrţi contractuale autorizaţi la data menţionatã.    
 
PROMITENT-ACHIZITOR,      PROMITENT-PRESTATOR, 
 
______________________      ____________________ 
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- PROIECT - 

 
 

CONTRACT-SUBSECVENT 
CLAUZE OBLIGATORII SI COMUNE 

 
Nr. ____ / ______________ 

 
 
Incheiat intre:  
 
 
 
 ASOCIATIA DE PRIETENIE ROMANO-FRANCEZA  “ROMFRA”, adresa sediu: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 46-48, 
mun. Alexandria cod poştal 140044, telefon/fax 0247.317.995, cod fiscal 13669555, cont Banca Romana de Dezvoltare  
RO14BRDE60623650156XXXXX  reprezentată legal prin Stoicescu Oana  – Presedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
 
şi 
__________________________________________________  adresa sediu: __________________________________, 
telefon/fax: ___________________________, e-mail: ____________________, număr de înmatriculare 
______________________,  cod fiscal  ____________________,  cont (bancă/trezorerie) 
_________________________________________, reprezentatã  prin _________________________, funcţia 
______________________ 
în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
1. Definitii  
1.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. acord-cadru – Acordul-cadru nr. ...............din data de................., incheiat de catre parti in vederea stabilirii 
elementelor/conditiilor esentiale, care vor guverna contractele subsecvente ulterioare; 
b. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.; 
c. achizitor si  prestator  - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și 
corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
e. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea 
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 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 enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti; 
g. caz fortuit – eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care a fost chemat sa raspunda daca 
evenimentul nu s-ar fi produs; 
h. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
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2.Interpretare 
2.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singulat vor include si forma plural si vicenerso, 
acolo unde acest lucru este permis de context. 
2.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica, in mod expres, altfel. 

 
 

3. Obiectul contractului 
3.1  Obiectul prezentului contract subsecvent in constituie prestarea urmatoarei categorii de servicii: 
 
Servicii de catering – Cod CPV: 55520000-1. 
 
4. Valoarea contractului 
4.1  Valoarea estimata a prezentului contract subsecvent este de ...........................lei (fara TVA), la care se adauga TVA, in 
valoare de ...................lei. Valoarea totala estimata de .............................lei (TVA inclus). 
 4.2  Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara, anexa la 
contract. 
4.3 Preturile unitare sunt ferme si nu se ajusteaza. 
 
5. Modalitati de plata 
5.1. Facturarea se va efectua pentru serviciile real prestate, in conformitate cu prevederile Cap. III art. 6 din Legea nr. 72/2013 
privind masurile privind combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata, in termen de cel mult 90 zile calendaristice de la 
data inregistrarii facturii fiscale la Asociatia “ROMFRA”. 
5.2. Serviciile se vor factura separat pentru fiecare activitate, in cuprinsul facturii fiscale fiind mentionate: titlul activitatii, perioada 
si locul de desfasurare. 
 
6. Durata contractului 
6.1  Durata prezentului contract subsecvent Acordului-cadru nr...........din data de.............. incepe la data de ......................este 
de ................. si este in vigoare pana la data de .............................. 
 
7. Documentele contractului: 
7.1  Documentele acordului-cadru dunt: 

(1) Caietul de sarcini; 
(2) Propunerile tehnice; 
(3) Propunerile financiare; 
(4) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul; 
(5) Contractele incheiate cu subcontractantii, in cazul in care s-a solicitat ca plata sa se efectueze direct catre 

subcontractanti; 
(6) Acordul de asociere, daca este cazul etc... 

 
8. Caracterul confidential al contractului 
8.1. O parte contractanta nu are dreptil, fara acordul scris al celeilalte parti: 
a. de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in derularea 
contractului; 
b. de a utiliza informatiile di documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop dacat 
acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 
8.2.  Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va 
extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 
8.3. Prestatorul se obliga sa nu divulge, direct sau indirect, vreunei terte persoanecontinutul documentelor la care a avut accesin 
cazul activitatilor presupuse de prezentul contract. 
8.4. O parte contractanta va fi exonerata  de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca: 
a. informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; 
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b. informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante; 
c. partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia; 
8.5. In cazul inalcarii obligatiilor de confidentialitate, cu exceptia cazurilor mentionate la punctul 8.4., partea lezata va avea 
dreptul la despagubiri proportionale cu prejudiciul sufetir. 
 
 
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor 
11.1 Neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau intr-un mod defectuos de catre prestator a obligatiilor contractuale confera 
achizitorului dreaptul de a considera contractul subsecvent reziliat de drept, debitorul fiind de drept in intarziere fara nicio 
formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata precum si  de a pretinde plata de daune-interese in cuantum de 
0.01%  din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea obligatiilor asumate. 
11.2  In cazul in care prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contractul subsecvent sau le executa cu 
intarziere, atunci achizitorul are dreptul de a calcula si solicita ca penalitati,  o suma echivalenta cu 0.01%  din valoarea 
contractului subsecvent, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea obligatiilor asumate. 
11.3 In cazul in care achizitorul  nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 5 din contractul subsecvent, prestatorul are 
dreptul de a calcula si solicita, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.01% din suma restanta, pentru fiecare zi de intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei de plata. 
11.3 Neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau intr-un mod defectuos a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru de 
catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere,fara nici o 
formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 Achizitorul va organiza, ori de cate ori apreciaza necesar, intalniri cu reprezentantii prestatorului, in cadrul carora va analiza 
conformitatea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a serviciilor prestate. Rezultatul fiecarei intalniri va fi consemnat intr-un 
proces-verbal semnat de catre reprezentantii celor doua parti contractante. Achizitorul isi rezerva dreptul de a considera 
contractul reziliat de plin drept, fara nici o formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de 
daune-interese dupa trei astfel de intalniri in care constata prestarea unor servicii necorespunzatoare din punct de vedere 
calitativ si cantitativ. 
11.5 Promitentul-achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, in conditiile art. 123 si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
Promitentul-prestator poate pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
 
12. Ajustarea pretului contractului 
12.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt conforme tarifelor prevazute in Propunerea 
financiara – anexa la contract. 
12.2 Preturile unitare sunt ferme si nu se modifica. 
 
13. Amendamente 
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea nesubstantiala a 
clauzelor contractuale, prin acte aditionale, in acord cu prevederile legale, cu esceptia celor privind preturile unitare ofertate, care 
sunt ferme si nu se modifica. 
13.2 Modificarea substantiala a contractului poate avea loc doar in cazurile si in conditiile expres prevazute in art. 221 alin. (1) lit. 
A-d si f din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
14. Cesiunea 
14.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent fara 
acordul achizitorului. 
 
15. Subcontractarea 
15.1 Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea 
sau cu acceptul autoritatii contractante, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a 
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contractului de achizitie publica. Inlocuirea subcontractantilor propusi initial nu exonereaza prestatorii, in conformitate cu 
prevederile legale, de obligatiile asumate prin prezentul contract. 
15.2 Noii subcontractanti trebuie sa indeplineasca aceleasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 
 
16. Forta majora si cazul fortuit 
16.1 Forta majora se constatata de catre autoritatea competenta. 
16.2 Cazul fortuit se confirma de catre debitorul aflat in imposibilitate fortuita de executare a obligatiei. 
16.3 Forta majora si cazul fortuit exonereaza exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care acestea se manifesta. 
16.4 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore si a cazului fortuit, dar fara a prejudicia insa 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
16.5 Partea contractanta care invoca forta majora/cazul fortuit  are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
16.6 Daca forta majora sau cazul fortuit actioneaza sau se estimeaza ca vor actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna dintre parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
17. Incetarea si desfiintarea contractului 
17.1 Contractul poate inceta: 
a. prin expirarea duratei stipulate in contract; 
b. prin acordul partilor; 
c. prin denuntarea unilaterala a cestuia de catre una dintre parti, cu respectarea unui termen de preaviz de 7 zile. In aceasta 
situatie, prestatorul are dreptul de a pretimde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului; 
d. prin reziliere unilaterala in conditiile prevazute la art. 11.1 si 11.4 din contract; 
e. pentru cauza de nulitate; 
f. pentru alte cauze prevazute de legislatia in vigoare. 
 
18. Solutionarea litigiilor 
18.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere 
sau disputa, care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
18.2 Daca, dupa 10 de zile de la inceperea acestor tratative directe, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate silicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti. 
 
19. Limba care guverneaza contractul 
19.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
 
20. Comunicari 
20.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.  
20.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
20.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
20.4 Persoanele de contact desemnate din partea ambelor parti, sunt: 
a. ..................................................., e-mail: ................................., telefon.................................., din partea achizitorului; 
b. ..................................................., e-mail: ................................., telefon.................................., din partea prestatorului; 
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21. Legea aplicabila acordului-cadru 
21.1 Contractul  va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
 
 Partile au inteles sa încheie  azi, _____________________, contractul subsecvent nr.........,/Acordului-cadru 
nr....../......................în două exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte, semnate de 
reprezentanţii celor douã pãrţi contractuale autorizaţi la data menţionatã.    
 
ACHIZITOR,       PRESTATOR, 
 
______________________      ____________________ 


