Acord – cadru nr. ______ din data …………..
privind serviciile de organizare de evenimente
În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 şi H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu
modificările şi completările ulterioare.
Între
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate contractantă, cu
sediul în Bucureşti, Bdul. Libertăţii, nr.12, sector 5, telefon/fax 021.316.37.04, cod fiscal
16335444, cont trezorerie RO68TREZ70023740120XXXXX deschis la Trezoreria
Municipiului București, reprezentat de doamna Rovana PLUMB, având funcţia de
MINISTRU, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte
şi
………….. cu sediul profesional situat în …………., str. ………., telefon:…………, fax:
……………, cod fiscal …………, cont trezorerie ………………. deschis la Trezoreria
……………, reprezentată legal prin ………….., în calitate de promitent prestator, pe de altă
parte,
a intervenit prezentul ACORD - CADRU în condiţiile în care părţile rămân neschimbate pe
toată durata de desfăşurare.
Articolul 1. Obiectul acordului-cadru
1.1. Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziţionarea de către promitentul-achizitor şi
prestarea de către promitentul-prestator a serviciilor de organizare de evenimente
1.2. Prezentul acord-cadru nu impune promitentului-achizitor nicio obligaţie de a achiziţiona
serviciile de organizare de evenimente
şi nu conferă promitentului-prestator un drept cert de prestare a acestor servicii;
1.3. Prezentul acord-cadru va produce efecte juridice numai împreună cu contractele
subsecvente ce vor fi emise în baza prevederilor acestuia.
Articolul 2. Durata acordului-cadru
2.1. Prezentul acord-cadru se încheie până la data de 29 iulie 2014 şi începe să producă efecte
juridice de la data semnării de către părţi la sediul promitentului - achizitor.
2.2. Este exclusă emiterea, semnarea şi intrarea în vigoare a contractelor subsecvente înaintea
intrării în vigoare a prezentului acord-cadru, precum şi după expirarea acestuia. Contractele
subsecvente trebuie sa fie semnate şi trebuie să înceapă să producă efecte juridice numai în
perioada de valabilitate a acordului-cadru.
Articolul 3. Obligaţiile Părţilor
3.1. Obligaţiile promitentului – prestator

3.1.1. Promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu
promitentul-achizitor, să asigure serviciile de organizare de evenimente
3.1.2. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea
prevăzută în propunerea sa tehnică.
3.1.3. Promitentul - prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
3.2. Obligaţiile promitentului-achizitor
3.2.1. Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-prestator, serviciile de organizare de evenimente, să fie prestate în condiţiile
convenite în prezentul acord-cadru.
3.2.2. Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are
capacitatea de a le presta.
3.2.3. Promitentul-achizitor se obligă:
(1) să atribuie contractele subsecvente numai pe baza regulilor şi condiţiilor stabilite prin
prezentul acord-cadru;
(2) să asigure la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru, plata serviciilor ce
vor face obiectul contractelor subsecvente;
(3) când atribuie un contract subsecvent, promitentul-achizitor are obligaţia să se consulte în
scris cu Prestatorul, solicitandu-i în funcţie de necesităţi, completarea ofertei, conform art. 147
alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4. Derularea acordului- cadru
4.1.1. Derularea acordului-cadru se face prin atribuirea de contracte subsecvente.
Articolul 5. Preţul serviciilor
5.1. Valoarea maximă previzionată a prezentului acord-cadru este ……… lei fără TVA,
stabilit in oferta castigatoare, care va ramane neschimbat pe toata durata acordului-cadru.
Formularul de oferta si centralizatorul de preturi constituie anexa la acordul-cadru.

Articolul 6. Plata serviciilor
6.1. Plata serviciilor se va face lunar, în baza facturii emise de prestator.
Articolul 7. Comunicări
7.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să
fie transmisă în scris;
7.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail, cu condiţia confirmării pe e-mail a
primirii comunicării;
7.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
Articolul 8. Amendamente
8.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia, prin act adiţional, sau anularea acordului-cadru, numai în cazul apariţiei
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii acordului-cadru;

8.2. Promitent-achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în relaţia cu acei
promitenți-prestatori care nu îşi îndeplinesc în mod repetat obligaţiile asumate şi care, în urma
notificării, nu întreprind remedierea deficienţelor.
Articolul 9. Răspunderea contractuală
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitent-prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin acordul-cadru, atunci promitent-achizitorul are dreptul de a deduce din
preţul contractului subsecvent, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea
serviciilor neexecutate;
9.2. Pentru neplata la termen a obligaţiilor către promitent-prestatorul, promitent-achizitorul
datorează o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea obligaţiilor neachitate, pentru fiecare zi de
întârziere din plata neefectuată;
9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru şi contractul subsecvent de
drept reziliate şi de a pretinde plata de daune-interese într-un cuantum ce va fi stabilit prin
contractul subsecvent;
9.4. Promitent-achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată promitent-prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma intră în
procedura de reorganizare şi faliment. În acest caz, promitent-prestatorul are dreptul de a
pretinde promitent-achizitorului numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Articolul 10. Emiterea, semnarea şi executarea contractelor subsecvente
10.1. Promitent-prestatorul este obligat ca în termen de 2 zile de la primire, să semneze
contractul subsecvent.
10.2. Contractele subsecvente se constituie în anexe la prezentul acord-cadru.
Articolul 11. Notificările între părţi
11.1. În accepţiunea părţilor prezentului acord-cadru, orice notificare adresată de una din părţi
celeilalte este valabilă dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă;
11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată
de oficiul poştal primitor pe această confirmare;
11.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată. Dovada notificării prin fax se va face prin confirmarea de
transmitere emisă de fax;
11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Articolul 12. Rezilierea acordului-cadru
12.1. Părţile pot solicita rezilierea prezentului acord - cadru dacă una din părţi nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate sau încalcă prevederile contractuale. Părţile vor fi înştiinţate în
scris despre cauzele rezilierii. Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la data înştiinţării nici
una din părţi nu contestă cauza rezilierii, acordul se consideră reziliat de drept, fără a mai fi
necesară nici o altă formalitate;
12.2. Promitent-achizitorul poate rezilia prezentul acord-cadru dacă promitent-prestatorul nu
va presta serviciile pentru o perioadă de 24 de ore, din care 12 ore din cadrul programului de
lucru al promitent-achizitorului. Rezilierea va opera după o perioadă de 5 zile calendaristice de
la data la care promitent-achizitorul a înştiinţat promitentul-prestator în scris despre cauza
rezilierii;

Articolul 13. Forţa majoră
13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;
13.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează;
13.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;
13.4. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor;
13.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de o
lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
contractului subsecvent în derulare, fără ca vreuna dintre părţi să poată să pretindă celeilalte
daune-interese.
Articolul 14. Soluţionarea litigiilor
14.1. Promitent-achizitorul şi promitent-prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legatura cu îndeplinirea acordului-cadru;
14.2. Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, promitent-achizitorul şi
promitent-prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România, în a
căror rază teritorială are sediul promitent-achizitorul.
Articolul 15. Limba care guvernează acordul-cadru
15.1. Limba care guvernează prezentul acord-cadru este limba română.
Articolul 16. Legea aplicabilă acordului-cadru
16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor române.
Articolul 17. Încetarea acordului-cadru.
17.1. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii:
17.2. Prin ajungerea la termen (la data expirării perioadei prevăzute la art. 2.1.
17.3. Ca urmare a constatării unui caz de forţă majoră, în condiţiile art. 13.
17.4. Prin acordul comun scris al părţilor materializat într-o notificare adusă de una din părţi
celeilate până cel mai târziu la data expirării prezentului contract;
17.5. Prin reziliere, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi;
17.6. În cazul dizolvării uneia din părţi, cu condiţia ca părţile să nu fi convenit continuarea
relaţiilor contractuale cu succesorii lor.
Prezentul acord-cadru a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, unul pentru promitent prestator şi
două exemplare pentru promitentul achizitor.
PROMITENT ACHIZITOR
Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
MINISTRU
Rovana PLUMB

PROMITENT PRESTATOR

