
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr.______________data_______________ 

 
1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii,  

între 
 
 SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 0315003001, fax: 031 5003013, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr.RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - 
Sucursala Unirea, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2010 de 
148.352.247,40 lei, reprezentată prin Gabriel GRECU, Director General, în calitate de  
achizitor, pe de o parte, 
    şi 
…….............................................…...............................(denumirea operatorului 
economic), adresă...................................................telefon/fax..........................număr de 
înmatriculare ........................cod fiscal.............................cont(trezorerie, bancă) 
.....................................    ........................reprezentată 
prin...............................................(denumirea conducătorului), 
funcţia...................................., în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Termeni şi definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

 contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
 achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
 preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor; 

 servicii de reparare si intretinere – totalitatea activităţilor ( constatari, diagnoze, 
achizitii piese de schimb,reparatii, intretinere ,ITP, receptii, etc) pe care prestatorul 
trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului contract; 

 forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi; 

 zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
 ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către prestator privind 

prestarea serviciilor; 
 act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de 

prestări servicii.  
 garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator în scopul 

asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului. 
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 conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului 
de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe 
acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului 
public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în 
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt 
de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub 
autoritatea şi controlul prestatorului.   

 penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă 
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, 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. 
3.3. - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, 
precum şi orice organizaţie având personalitate juridică. 
3.4. -  Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de reparare şi întreţinere a 
autovehiculelor în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Pentru serviciile prestate , platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt conform  
tarifelor declarate in propunerea financiara si prevazute in Anexa nr.2. Tarifele pe ora de 
manopera raman ferme pe toata perioada de valabilitate a contractului. 
4.3. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor.                         
4.4. - Preţul maxim pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 
plătibil prestatorului de către achizitor, este de ........... lei, la care se adauga  T.V.A. 
................ lei. 
4.5. - Preţul care va fi efectiv platit in baza contractului reprezinta suma preturilor 
aferente serviciilor efectuate si a produselor din devizele intocmite de Prestator si 
acceptate de Achizitor. 
4.6. -  In cazul in care pretul pieselor de schimb si al componentelor necesare efectuarii 
interventiei tehnice nu sunt nominalizate in lista de piese , Achizitorul le poate procura de 
la Prestator pe baza de comanda ferma. 
 
5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni, de la semnarea contractului de către 
ambele părţi contractante. 
 
6. Executarea contractului  
6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, 
conform art.11 al prezentului contract. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

1. Anexa nr.1 – Centralizator autovehiculele care fac obiectul contractului 
2. Anexa nr.2 – Centralizator tarife 
3. propunerea tehnică  
4. propunerea financiară 
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5. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz 
 6. garanţia de bună execuţie 

7. caietul de sarcini 
8. Obligaţiile prestatorului 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
8.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
8.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu angajamentele 
prezentate în propunerea tehnică. 
8.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i)  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 produsele 
achiziţionate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
8.5 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(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 contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract.  
8.6 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
termenele  asumate în propunerea tehnică şi convenite în cadrul prezentului contract. 
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
8.7 - Prestatorul se obligă să: 

a) să presteze serviciile de întreţinere a autovehiculelor, realizând reviziile 
periodice, astfel cum acestea sunt prezentate în planul service elaborat de producător, 
reparaţiile curente; 

b) să presteze servicii de reparaţie mecanică, electrică, I.T.P. tinichigerie şi 
vopsitorie; 

c) să asigure piesele de schimb şi accesoriile necesare reparaţiilor; acestea vor fi 
originale, noi, agreate de producătorul autovehiculului, certificate/omologate; 

d) să prezinte informaţii cu privire la perioada de garanţie pentru piese de schimb şi 
accesorii acordate de producător şi să precizeze perioada de garanţie pentru serviciile 
prestate; 

e) să constate defecţiunile autovehiculelor cu titlu gratuit, in termen de 48 de ore de 
la momentul (data, ora) prezentarii autovehiculului in service, urmând să primească din 
partea reprezentantului achizitorului acceptul pentru începerea reparaţiilor; 

f) in cazul refuzului constarii defecţiunilor in acest termen, se preia reparatia de catre 
Achizitor si Prestatorul dezdauneaza; 

g)  să înlocuiască piesele şi accesoriile defecte şi/sau să presteze serviciile de 
întreţinere sau revizii şi reparaţii pe bază de programare în punctul său de lucru;  

h) să garanteze că piesele de schimb şi accesoriile defecte, înlocuite, vor putea fi 
restituite achizitorului la solicitarea acestuia; 

i)  să accepte ca îndeplinirea obligaţiilor de către prestator să fie certificată prin 
semnarea fără obiecţii a unui proces-verbal de recepţie a autovehiculului cu privire la 
operaţiunile care au fost realizate; 
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j)  să garanteze faptul că serviciile de reparaţii şi revizii trebuie să conducă la 
readucerea autovehiculelor la parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de către 
producător; 

k) să garanteze că in perioada de timp in care autovehiculul se află în unitatea de 
lucru aparţinând prestatorului, acesta va răspunde pentru orice lipsuri, înlocuiri 
neautorizate de piese şi eventuale accidente suferite în atelier; 

l) să remedieze gratuit, în perioada de garanţie, deficienţele apărute ulterior efectuării 
operaţiunii de reparaţie; 

m)  ca pentru reparaţiile realizate în perioada de garanţie a serviciilor prestate şi 
respectiv a pieselor de schimb, să nu perceapă manoperă; 

n) să prezinte, la solicitarea expresă a achizitorului, documente justificative din care 
să rezulte valoarea pieselor şi accesoriilor achiziţionate de la producător sau valoarea de 
import a acestora; în această situaţie obligaţia de plată se suspendă până la primirea şi 
acceptarea documentelor justificative; factura va avea anexat devizul final al operaţiunii 
în care se vor detalia valoarea manoperei, valoarea pieselor de schimb, accesoriilor şi a 
materialelor; 

o) să numească la semnarea contractului o persoană de contact şi să comunice un 
număr de telefon pentru programare la reparaţii şi revizii; 

p)  în măsura posibilităţilor, să asigure prioritate în vederea constatării şi remedierii 
defecţiunilor perntru autovehiculele care fac obiectul contractului; 

q) să asigure tractarea autovehiculelor în vederea prestării serviciilor de reparaţie la 
punctul său de lucru. 

r) să respecte condiţiile de garanţie asumate în propunerea tehnică. 
9. Obligaţiile achizitorului 
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate.  

  9.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termen de … zile 
lucrătoare de la data realizării acestora. 
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 45 zile de la 
primirea facturii in original insotita de Deviz final al operatiunilor efectuate intocmit de 
Prestator si acceptat de Achizitor , certificat de origine pentru piesele inlocuite , garantie 
pentru serviciile prestate, unde este cazul  si proces-verbal de recepţie a autovehiculului 
asa cum este precizat la Art.8i. 
9.4 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 
necesare îndeplinirii contractului. 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu 0,15% pe zi, din preţul serviciilor  neprestate, prestate cu întârziere 
sau necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără a depăşi  valoarea 
obligaţiilor neîndeplinite. 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la 
expirarea scadenţei stabilite la art. 9.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără a depăşi valoarea facturată.  
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
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11.1 - (1)Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de …., reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA,  în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a 
contractului. 
             (2) Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui printr-un instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, valabilă pe toată perioada de derulare a contractului. 
11.2 - 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.  
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
 
12. Cesiunea 
12.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract. 
12.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor 
prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 
12.3. – Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în 
condiţiile art.12.2. 
 
13. Garanţia tehnică 
13.1 (1) Perioada de garanţie oferită de către Prestator pentru reparaţiile realizate este 
cea declarată în propunerea tehnică, si anume. 

(2)Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi accesorii este 
cea acordată de producator. 

(3)Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb şi/sau 
accesorii se va acorda obligatoriu garanţie pentru o perioadă de minim 90 (nouăzeci) de 
zile. 

(4)Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb şi/sau 
accesorii se va acorda obligatoriu un termen de garanţie a cărui durată va fi egală cu 
durata garanţiei acordate pieselor de schimb şi/sau accesoriilor utilizate. În situaţia în 
care accesoriile nu beneficiază de perioadă de garanţie dată de producător, se va 
acorda obligatoriu garanţie pentru servicii pentru o perioadă de minim 90 (nouăzeci) de 
zile. 

(5)Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării fără obiecţiuni a proceselor 
verbale de recepţie care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau 
accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor. 

(6)În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea 
defecţiunilor semnalate cu respectarea termenelor de garanţie.  
 
13.2 In timpul perioadei de garanţie, Achizitorul are dreptul să sesizeze Prestatorul cu 
privire la eventualele defecţiuni, neconformităţi, deficienţe ale autovehiculelor reparate, 
Prestatorul fiind obligat să le remedieze, pe cheltuială proprie, conform termenelor 
precizate la art.4.1 al prezentului contract.  
 
14. Recepţie şi verificări  
14.1- Achizitorul are dreptul de a inspecta autovehiculele reparate pentru a verifica 
conformitatea cu parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de producător. 
14.2 – Rezultatele testelor asupra autovehiculelor reparate de Prestator vor fi 
consemnate în procesul verbal de recepţie, semnat de ambele părţi. Indeplinirea 
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obligaţiilor de către furnizor se atestă prin semnarea fără obiecţiuni a acestui proces-
verbal de recepţie a autovehiculului cu privire la operaţiunile care au fost realizate 
14.3 - Dacă vreunul din autovehiculele inspectate sau testate nu corespunde 
parametrilor tehnici precizaţi la art.14.1, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 
prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a face toate modificarile 
necesare pentru ca autovehiculul sa corespundă parametrilor tehnici de funcţionare 
stabiliţi de către producător; 
14.4 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că autovehiculele au fost inspectate şi testate de 
Achizitor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Prestatorului.  
14.5 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu îl vor absolvi pe Prestator de asumarea  
obligaţiilor prevăzute la art.14.3 .  
 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de ........ de 
la primirea ordinului de începere a contractului.  
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului. 
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă determinată, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării 
serviciilor. 
(2) În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, care nu se datorează prestatorului, sau 
ii) 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.  
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.  
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
17. Forţa majoră 
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fară a prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră şi să facă 
dovada prin certificatul emis de autoritatea competentă în termen de 10 zile de la 
notificarea evenimentului de forţă majoră.  
17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare 
de 6 luni, 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 daune-interese. 
17.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către 
oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de 
forţă majoră care apar după data semnării Contractului de servicii de către părţi. 
17.7. Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligaţiilor din prezentul Contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă 
majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, 
pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi 
în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este 
rezultatul forţei majore. 
17.8 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
 
18. Amendamente 
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 
19. Încetarea contractului 
19.1 - (1) Prezentul contract încetează de drept: 
 - prin ajungerea la termen 
           - prin acordul de voinţă al părţilor ; 
 - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte, cu 
notificare prealabilă de….  zile a părţii în culpă. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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. 
20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenta de solutionare 
apartine instanţelor judecătoreşti in a caror raza teritoriala se afla sediul Achizitorului  
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22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
23.3 – Fiecare parte va desemna persoane de contact, responsabile cu derularea 
contractului. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 
     Achizitor,        Prestator, 
............................          ..............................            
(semnătură autorizată)     (semnătură autorizată)                   
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