Contract de servicii
nr._____________________________
„Organizarea celei de-a doua reuniuni a CM POS Mediu aferente anului 2013”

1. Părţile contractante
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, având
sediul în Bucureşti, strada Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, cod poştal: 040212, Bucureşti,
România, telefon: 021 300 62 50, fax: 021 316 07 78, cod fiscal 16335444, cont trezorerie
RO80TREZ700500138X002145, reprezentat prin doamna Rovana PLUMB, având funcţia de
Ministru, în calitate de Achizitor, pe de o parte
şi
S.C. ........................, cu sediul în ............... Str. ........, nr. ........, sector ......., . telefon ..........., fax
................, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..............., cod unic de înregistrare ...............
cont de Trezorerie ..............., deschis la .............., reprezentată prin ..........., având funcţia de
.............., în calitate de Prestator, pe de altă parte.
denumite în continuare împreună „Părţile” şi în mod individual „Partea”/„fiecare dintre
Părţi”/„oricare dintre Părţi”, după caz.
2. Definiţii
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Contract – reprezintă 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 – activităţi a căror prestare constituie obiectul Contractului;
e. Produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul Contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
Serviciilor prestate conform Contractului;
f. Forţa Majoră – un eveniment care intervine după semnarea Contractului, imprevizibil şi
insurmontabil, depăşind astfel controlul rezonabil al Achizitorului sau Prestatorului, şi care face
imposibilă sau irealizabilă executarea obligaţiilor, şi include, fără a se limita la: războaie, ostilităţi
(fie că s-a declarat starea de război, fie că nu), acte ale inamicilor străini, rebeliune, revoluţie,
insurecţie, putere militară sau uzurpată sau război civil; tulburări sociale sau revoltă; confiscări,
naţionalizări, mobilizări, recrutări sau rechiziţionări de către sau ca urmare a ordinului unui guvern
sau al altei autorităţi sau conduceri de fapt sau de drept sau orice acţiune sau omisiune a oricărei
autorităţi publice locale sau naţionale; greve, sabotaje, blocaje, embargouri, restricţii la import,
aglomerări portuare, lipsa mijloacelor curente de transport şi comunicaţii, pierderea unui vapor, a
unui aparat de zbor sau alt vehicul de transport, dispute industriale, naufragii, reduceri sau restricţii
în alimentarea cu energie electrică, epidemii, carantină; cutremure, incendii, explozii, furtuni,
inundaţii, alte calamităţi naturale similare sau alte condiţii meteorologice aspre, valuri nucleare şi de
presiune sau alte dezastre naturale sau fizice; pierderi de personale, materiale sau utilităţi, în cazul în
care acestea sunt cauzate de împrejurări care constituie ele însele forţă majoră.

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” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4. Obiectul principal al Contractului
4.1 Obiectul prezentului contract constă în organizarea celei de-a doua reuniuni a Comitetului de
Monitorizare pentru POS Mediu, aferente anului 2013.
Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru POS Mediu va avea loc în Iaşi, în perioada
9-12 octombrie 2013.
4.2 Scopul Contractului constă în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea primeireuniuni
ale Comitetului de Monitorizare pentru POS Mediu (CM POS Mediu). Reuniunile Comitetului de
Monitorizare pentru POS Mediu reprezintă evenimente de înaltă ţinută, cu implicaţii deosebite,
astfel încât organizarea acestora implică o atenţie deosebită acordată condiţiilor de desfăşurare,
rezultatelor atinse, confortului participanţilor.
5. Preţul Contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor,
conform ofertei prezentate, este de ......... Lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată, în valoare
de ............... Lei, preţul total al Contractului, inclusiv TVA, fiind .............. Lei.
5.2. Plata preţului Contractului se va efectua din bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Titlul 56.20 “Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică”.
6. Modalităţi de plată
6.1. Plata Preţului Contractului se va efectua pe baza facturilor emise de Prestator după aprobarea
Rapoartelor de activitate elaborate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini, cât şi
după semnarea proceselor verbale de recepţie de către ambele părţi.
6.2. Termenul de plată este nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii facturilor, însoţite de
aprobarea Rapoartelor de activitate şi procesele verbale de recepţie.
6.3. Plata Serviciilor către Prestator se va face prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de către
Achizitor, în contul de Trezorerie .............., deschis la .................. Va fi achitată doar contravaloarea
serviciilor efectiv prestate/produselor livrate.
7. Durata Contractului
Durata prezentului Contract este de 3 luni de la emiterea Ordinului de începere a Contractului.
8. Executarea Contractului
Executarea Contractului începe la data emiterii Ordinului de începere a Contractului, care va fi emis
după constituirea garanţiei de bună execuţie.
9. Documentele Contractului
Prestatorul va îndeplini activităţile stabilite în prezentul Contract, care include, în ordinea
enumerării, prezentul Contract, precum şi următoarele anexe:
a) Caietul de sarcini;
b) Clarificările transmise pe parcursul perioadei de elaborare şi evaluare a ofertei;
c) Propunerea tehnică;
d) Propunerea financiară, inclusiv completările aduse în perioada de evaluare a ofertei;

e) Garanţia de bună execuţie a Contractului;
f) Ordinul de începere a Contractului;
10. Ordinea de precedenţă
10.1. În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la punctul 9, prevederile acestora
vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai
sus.
10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini,
prevalează prevederile Caietului de sarcini.
11. Obligaţiile principale ale Prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la punctul 4 din contract, la standardele şi
performanţele din Caietul de sarcini şi prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract.
11.2. Prestatorul se obligă să asigure locul de desfăşurare necesar derulării în bune condiţii a
activităţilor specifice contractului şi să asigure logistica pentru toate activităţile specifice
contractului.
11.3. Prestatorul se obligă să întocmească Rapoarte de activitate, după desfăşurarea reuniunii
Comitetului de Monitorizare.
11.4. Prestatorul se obligă să emită facturile aferente serviciilor prestate prin prezentul Contract
numai după aprobarea Rapoartelor de activitate de către Achizitor şi semnarea de către ambele părţi
a proceselor verbale de recepţie.
11.5 Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate,
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care
acestea sunt generate de o încălcare (a unor norme juridice sau contractuale) ce rezultă din
respectarea Caietului de sarcini.
12. Obligaţiile principale ale Achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit punctului 16 de mai jos, serviciile prestate în
termenele convenite.
12.2. Achizitorul aprobă/respinge Rapoartele elaborate de către Prestator, în conformitate cu
cerinţele Caietului de sarcini, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. Respingerea
va fi motivată, cu comentarii scrise.
12.3. Achizitorul va întocmi procese verbale de recepţie, după desfăşurarea fiecărei reuniuni ale
Comitetului de Monitorizare;
12.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator, după aprobarea Raportului de
activitate prevăzute la punctul 12.2 şi după semnarea, de către ambele părţi, a proceselor verbale de
recepţie, prevăzute la punctul 6.1.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin
Contract, la termenele convenite, Achizitorul are dreptul de a deduce din Preţul Contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din valoarea obligaţiilor asumate prin Contract şi
neexecutate la termen, pentru fiecare zi de întârziere.
13.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite la punctul 6.2 din Contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu 0,05% din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul Părţii lezate de a considera Contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
Clauze contractuale specifice
14. Garanţia de bună execuţie a Contractului. Alte resposabilităţi ale Prestatorului
14.1 Prestatorul se obligă să constituie prin scrisoare bancară, valabilă pe toată durata Contractului,
garanţia de bună execuţie a Contractului, în cuantum de 5% din valoarea în lei fără TVA a acestuia,
reprezentând ............. Lei, în maxim 5 zile de la data semnării Contractului.
Neîndeplinirea la termen a acestei obligaţii de către Prestator, îndreptăţeşte Achizitorul să considere
contractul reziliat de plin drept.
14.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită Ordinul de începere a
Contractului numai după ce Prestatorul a predat în original garanţia de bună execuţie.
14.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător 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.
14.4 Achizitorul va elibera/restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data semnării
procesului verbal de recepţie a serviciilor aferente celei de-a doua reuniuni a Comitetului de
Monitorizare, sau după caz, de la data încetării prezentului Contract ca efect al îndeplinirii integrale
şi corespunzătoare de către Prestator a obligaţiilor sale contractuale dacă nu există o perioadă de
garanţie, dacă nu s-a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
14.5. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin propunerea tehnică şi în
conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea Serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă
cerute de şi pentru prezentul Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.
14.6. Prestatorul va respecta şi va executa dispoziţiile Achizitorului referitoare la prestarea
Serviciilor. În cazul în care Prestatorul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate,
acesta are dreptul de a formula obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl exonereze de
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin dispoziţiilor
legale.
14.7. Prestatorul se obligă să furnizeze Achizitorului sau reprezentantului mandatat al Achizitorului,
la cerere, documentele doveditoare referitoare la condiţiile în care Contractul este executat, pe toată
durata Contractului şi în termen de 5 (cinci) ani de la data întocmirii proceselor verbale de recepţie a
Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.
14.8. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu codul de conduită a profesiei sale
şi să nu angajeze Achizitorul faţă de terţe părţi, în nicio modalitate, oricare ar fi aceasta, fără acordul
prealabil, în scris, al Achizitorului. Atunci când este cazul, Prestatorul va aduce la cunoştinţa terţelor
părţi obligaţia menţionată.

15. Alte responsabilităţi ale Achizitorului
Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi, documente şi/sau informaţii
existente pe care acesta le-a cerut şi pe care Părţile, de comun acord, le consideră necesare

îndeplinirii prezentului Contract. Asemenea documente trebuie restituite Achizitorului la sfârşitul
perioadei de execuţie a Contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, din Caietul de sarcini şi din Contract.
Aceste verificări se vor realiza după finalizarea fiecărei activităţi sau oricând pe parcursul executării
Contractului.
16.2. Recepţia activităţilor prevăzute în Contract va consta în aprobarea de către Achizitor a
Rapoartelor de activitate emise de către Prestator şi în semnarea, de către ambele părţi, a proceselor
verbale de recepţie.
16.3. Serviciile prestate/produsele livrate care nu corespund prevederilor Caietului de sarcini şi/sau
ale propunerii tehnice, nu vor fi acceptate la plată.
16.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract.
17. Confidenţialitate
17.1. Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu îndeplinirea
Contractului ca fiind confidenţiale şi nu va publica sau dezvălui detalii ale Contractului în alt scop
decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, fără a avea consimţământul prealabil, în scris, al
Achizitorului.
17.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va
face în acelaşi regim de confidenţialitate, şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în
vederea îndeplinirii Contractului.
17.3. Prestatorul este îndreptăţit să solicite toate informaţiile şi datele considerate de către ambele
Părţi necesare îndeplinirii Contractului.
18. Drepturi de proprietate intelectuală
18.1. Toate rapoartele şi documentele întocmite sau pregătite de către Prestator în cadrul prestării
Serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al Achizitorului. Prestatorul se obligă să transmită
toate aceste documente Achizitorului, în termenele convenite în cadrul prezentului Contract.
18.2. Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală sau industrială rezultate exclusiv din prestarea Serviciilor fac obiectul dreptului de
proprietate al Achizitorului, care le poate utiliza, publica şi/sau cesiona în mod nerestricţionat.
19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
19.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor în conformitate cu prevederile
punctului 8 din prezentul contract.
19.2. Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a
fi terminată într-o perioadă stabilită şi trebuie finalizate în termenele convenite de Părţi, termene
care se calculează de la data emiterii Ordinului începere a contractului.
19.3. În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de
către Prestator, 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.
19.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii prezentului Contract, Prestatorul nu respectă perioada de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate a serviciilor se face cu acordul Părţilor, prin act adiţional.

19.5. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice întârziere din culpa Prestatorului în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a
solicita penalităţi Prestatorului, în conformitate cu prevederile punctului 13.1 de mai sus. În cazul în
care cuantumul penalităţilor datorate este mai mare de 15% din Preţul total al Contractului,
Achizitorul are dreptul, după notificarea în prealabil a Prestatorului, de a rezilia Contractul şi de a
finaliza Serviciile pe cheltuiala Prestatorului.
20. Ajustarea Preţului Contractului
Preţul Contractului este ferm, în Lei. Pentru Serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor
Prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul Contract.
21. Rezilierea Contractului
21.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal
arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi îşi încalcă vreuna din obligaţiile
esenţiale prevăzute la punctele 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15 din prezentul contract, în caietul de sarcini şi
oferta tehnică şi financiară, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte,
că o noua nerespectare a acestora duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
21.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, în cel mult 30 (treizeci) 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 ar fi
contrară interesului public.
21.3. În cazul prevăzut la punctul 21.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data încetării Contractului.
21.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma se află în situaţie de faliment
reorganizare judiciară sau orice altă situaţie care ar putea prejudicia Achizitorul, 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 şi acceptată de
Achizitor.
21.5 În ipoteza în care Prestatorul sau oricare dintre subcontractanţii, agenţii, angajaţii acestuia oferă
sau acceptă să ofere oricărei persoane cadouri, comisioane sau orice alte recompense de acest gen în
scopul de a face sau de a nu face un act în legătură cu Contractul sau oricare alt contract încheiat cu
Achizitorul sau pentru a favoriza sau defavoriza o persoană aflată în legătură cu Contractul sau
oricare alt contract încheiat cu Achizitorul, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, fără a
aduce însă atingere drepturilor dobândite de către Prestator conform Contractului.
22. Amendamente
22.1. Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
Contractului.
22.2. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care propune modificarea clauzelor Contractului de a
notifica Achizitorul cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a
amendamentului, excepţie făcând cazurile în care Părţile convin altfel.
22.3. Modificările minore pot fi convenite prin schimb de scrisori între părţile prezentului Contract.
23. Cesiunea
Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract.

24. Forţa Majoră
24.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau / şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este rezultatul direct al
intervenţiei unei eveniment de Forţă Majoră, fără nicio obligaţie din partea Prestatorului sau
Achizitorului de a plăti despăgubiri celeilalte Părţi.
24.2. Dacă oricare dintre Părţi este împiedicată, îngreunată sau întârziată să îşi execute oricare dintre
obligaţiile asumate prin Contract, de un eveniment de Forţă Majoră, atunci Partea respectivă o va
notifica pe cealaltă Parte, în scris, despre intervenţia evenimentului de Forţă Majoră şi despre
împrejurările în care s-a produs acesta, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de când a luat
cunoştinţă despre producerea evenimentului, şi va lua imediat orice măsuri îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
24.3. Partea care a adresat respectiva notificare nu va fi considerată răspunzătoare pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale numai cât timp durează
evenimentul de Forţă Majoră.
24.4. Încetarea evenimentului de Forţă Majoră va fi de asemenea notificată în scris celeilalte Părţi.
24.5. Dacă evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de 15 de zile, Părţile se vor întâlni în
vederea identificării unor soluţii aferente derulării relaţiei contractuale în noile condiţii.
24.6. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a Forţei Majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.
24.7. Dacă Forţa Majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de
zile, 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 Părţi daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face 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.
25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, sau în alt termen convenit de Părţi, nu se
ajunge la un rezultat amiabil, litigiul se va soluţiona de către instanţele de judecată completente.
26. Limba care guvernează Contractul
Limba care guvernează Contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între Părţi va fi considerată
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în limba română în scris prin curier, scrisoare recomandată
cu confirmare de primire sau prin fax. Orice astfel de comunicare va fi transmisă la adresele
menţionate în partea introductivă a Contractului.
27.2. În cazul în care se transmite „personal”, prin curier, comunicarea se consideră primită la data
şi ora semnării de primire, prin oricare angajat al Părţii destinatare.
27.3. În cazul în care notificarea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de
recepţie se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această
confirmare.
27.4. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră
primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată.
27.5. Comunicările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna dintre Părţi dacă nu sunt
consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.
27.6. Comunicările între Părţi se pot face prin e-mail, telegramă sau telex, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă Contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Dispoziţii finale
29.1 Urmărirea derulării prezentului Contract se va face în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini.
29.2 Prezentul Contract s-a încheiat în trei exemplare, unul pentru Prestator şi două pentru
Achizitor.
ACHIZITOR,
MINISTERUL MEDIULUI
ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTRU
Rovana PLUMB

PRESTATOR,
S.C. .....................

