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l.Partile contractante '';,.
a.

1.1 - TERMO CALOR CONFORT S.A.o cu sediul in Pitesti, Str. Calea ffii.rresri, bl U4 mezanin,
jud. Arges, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J03/880/ 10.09.2010, avand CU t RO
27374805110.09.2010, cont bancar RO508REL0002001283630100 deschis la Libra Bank * Agentia
Pitesti, reprezentata prin dl. Iulian RICHITEANU - avdncl funcfia de Director General, Liuiu
RACEANU - Economist Sel in calitate de BENEFICIAR,

1.2 - ELVIMAD INVEST SRL, cu sediul in localitatea Budeasa, sat Budeasa Mica, nr.65, jucletul
Arges, C.U.1.36534468 , tel.0722917328, reprezentata de dl. Matei Dumitru - Administrator, in
calitate de EXECIITANT, pe de o parte 

si
2. Definitii

2.1 -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
q.- contract - acluljuridic care reprezintd acordul de voinld al celor doua pdr{i contractante,

incheiat, intre beneficiar qi, un executant de IucrSri. in calitate de executant; terrnenul se ul"ilizeazd,
numai cu referire la prezentul contract.

h.- beneficiar Si executant - parl,ile contractante sau pdr{ile, a$a cLlm sunt acestea denurnite
in contract; in textul contractului aceastd denumire va fi interpretatd qi in sensul de reprezentanli
competenli I autoriza[i ai pdr{ilor contractante, acolo unde acestea trebuie sd indeplineasc6 anumite
obligalii complet definite qi nu se menlioneazd explicit cd aceste obligalii vor fi indeplinite de anLrmili
reprezentanfi ai acestora, identifica{i prin textul contractului.

c,- prelul contractului - prelul platibil executantului de cdtre beneficiar. in baz,a
contractului pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale asumate prin
contract;

d.- standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau orice altele asemenea prevdzute in
oferta;

e.- amplasamentul lucrarii - locurl in care executantul executd lucrarea;
f ' for\a majord - un eveniment mai presus de controlul par{ilor, care nu se datclreazd

greqelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut in rnomentul incheierii contractului gi care face
imposibila executarea qi respectiv, indeplinirea contractului; surrt considerate ascmenea evenimente:
rdzboaie, revolu{ii, incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale. restriclii apdrute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhar"rstivd ci enunciativS. Nu este consicjerat fort6
nrajora un eveniment asemenea celor de mai slrs care, fd,rd a crea o irnposibilitate de executare. fbce
extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p6(i.

zi - zi calendaristicS.
Iunii - 30, respectiv, 3l zile calerrdaristice
an * 365, respectiv 366 zile calendaristice

h.- lucrdri: lucrarile de ... .......; termenul se utilizezd numai cu referire la
lucrdrile ce fac obiectul contractului.

" i.- furnituri: echipamentele I subansamble i piesele de schimb care vor fi achizilionate /
executate gi montate ?n cadrul lucrdrilor. 

r



j.- materiale: toate materiile prime, materialele de orice fel gi altele asemenea necesare la
execulia lucrdrilor, cu exceplia celor inglobate in execulia furniturilor.

k.- documentalie:- documentalia de proiectare care se utilizeazd la execulia lucrdrilor
(inclusiv probele, testele gi incercdrile finale prevdzute in aceasta ), toate desenele de execulie gi de

morrtaj cu aplicabilitate directd in execulia lucrarilor, instrucliuni, specificalii, standarde tehnice,
instrucfiuni pentru sudurd, instrucJiuni pentru vopsire gi alte instruc{iuni, reglementdri qi documentalie
tehnicd de orice fel, toate necesare execuliei lucrdrilor, inclusiv documentalia de execulie gi montaj
aferentd furnituri lor.

l.- planul calitdyii: documentul care precizeazd practicil%- resursele qi succesiunea tuturor
activitAlilor specifice referitoare la asigurarea calitalii lucrdrilor. ' 2,,.

receplia la terminarea lucrdrilor: receplia efectuatd conform preveder$or legale la terminarea
executarii lucrarilor ;*

n.- receplia la punerea tnfuncliune: recepfia efectuSrii probelor tehnologice, a constatdrii
existenlei condifiilor pentru o exploatare normali a instalaliei / echipamentului / mijlocului fix asupra

cdruia sunt executate lucrbrile, astfel tncit sd se asigure atingerea parametrilor de proiect, recepfie
efectuatd conform prevederilor legale la punerea in functiune

o.- receplia finald: receplia efectuat6 dupd expirarea perioadei de garan\ie de bund
execu{ie a lucrdrilor, conform prevederilor legale.

3. Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"ori "zi\e" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice ,dacd nu se specificd
in mod diferit.

Cluuze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligd sd execute lucrarea:

"Amenajare spatiu Arhiva PT 906 Gavana III", in conformitate cu obliga{iile asumate prin
prezentul contract. Executantul va executa obiectul contractului in regim de management al calitAlii.

5. Pre{ul contractului

5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea obiectului contractului, pl6tibil executantului de cdtre

beneficiai cbnform devizului de.lu.crari gi conditriilor contractuale, este de 14.186,97 lei,fdrl TVA.
din care 0 lei este TVA.

6. Durata contractului
6.1 Executantul se obliga sd execute gi sa finalizeze prezentul contract, conform clauzelor

contractuale, dupa semnarea contractului de ambele parti, in decurs de maxim t4 zile de la semnarea

contractului si predarea frontului de lucru.

7. Aplicabilitate (Executarea contractului)
7.1 Contractul intrd in vigoare in termen de I zile calendaristice de la semnarea contractului

fara obiectiuni de ambele parti si predarea frontului de lucru de la beneficiar la executant.
\ 7.2 Contractul nu va fi considerat terminat pdnd c6nd procesul-verbal de receplie finald nu va fi

semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform clauzelor
coqtractului.



8. Documentele contractului
8.1 Natura gi volumul lucrdrilor sunt precizate in anexele la contract
8.2 Documentele contractului sunt:

-formularul de contract;
-orice acte aditrionale la contract, dacd p[{ile contractante vor consim{i sd semneze astfel de

documente;
-formularul F3 (deviz de lucrari), conlinind preturile unitare si totale pentru toate categoriile

de lucrdri:
* centralizator cheltuielilor pe catesoriide lucrari:

in caz de ambiguita{i sau discrepanle intre documentele contractului, ordinea de decddere
va fi: -+

-formularul de contract qi anexele lui
-actele adilionale la contract

Dacd qi in acest caz vor mai rdmine ambiguitatri sau discrepanfe intre documentele contractului,
beneficiarul va emite instrucliuni in acest sens pentru executant.

9. Obliga{iile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligalia de a executa gi finaliza lucrarile precum gi de a remedia

defectele / neconformitatile constatate si/sau viciile ascunse, cu atenlia qi promptitudinea cuvenit6, in
concordanld cu obligaliile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevdzute de
prezentul contract.

- (2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de munc5,
materialele, instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fle de naturd provizorie, fie definitive,
cerute de gi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranla
tuturor operafiunilor executate pe qantier precum gi pentru procedeele/ tehnologiile de execulie
utilizate, cu respectarea prevederilor gi a reglementdrilor Legii nr.1011995 privind calitatea in
construcf ii,cu mod ifi carile ulterioare.
. 9.3- (l) Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispozitriile scrise ale achizitorului in

orice problem6, menlionatd sau nu in contract, referitoarela lucrare si ,la solicitareaachizitorului , de
a prezenta rapoane privind stadiul lucrarilor . in cazul in care executantul considerd ca dispoziliiie
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris, fdrd ca
obiecfiile respective sa il absolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale. Achizitorul va fi singurul rdspunzdtor de dispoziliile date,
in afara cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Pe parcursul derulSrii lucrdrilor, executantul are obligalia de a solicita aprobarea scrisd a
achizitorului pentru orice modificare pe care doregte sd o aducd documentaliei care std la baza
execuliei Iucrdrilor. Solicitarea executantului va fi insolita in mod obligatoriu (ca anexd) de aprobarea
prealabild a proiectantului de resoft. Solicitarea executantului gi aprobarea achizitorului se vor produce
inaintea inceperii propriu-zise a execuliei lucrdrilor care fac obiectul derogdrii de la documentalie.
Achizitorul are obligalia de a-gi da aprobarea intr-un interval de timp care sd nu conducd la
prelungirea duratei de execulie a lucrdrilor. Dacd acest lucru nu va fi posibil, pa(ile contractante vor
negocia un nou grafic de execufie a lucrdrilor.

'(2) ln cazul ?n care respectarea qi executarea dispoziliilor prevdzute la alin,(l) determini
dificultali in execulie care genereazd costuri suplimentare, atunci executantul are obligatia de a
nstifica acest lucru achizitorului , iar aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fala de reperele date de
achjzitor precum qi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor
umane necesare indep I in irii responsab i lit61i i respective.



(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucr6rilor, survine o eroare in pozilia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricirei pdfi,i a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectiflca eroarea

constatat6, pe cheltuiala sa, cu excep{ia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor

incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant sau beneficiar. Pentru verificarea trasdrii de cdtre

proiectant, executantul are obligalia de a proteja gi pdstra cu grija toate reperele, bornele sau alte

obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
9.5 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi a remedierii abaterilor/neconfomitatilor si/sau viciilor

ascunse, executantul are obliga{ia:
- de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenld pe $antier este

autorizatd gi de a menline gantierul (atdt timp c6t acesta este sub coi{h,olul sau) qi lucrdrile (atdt timp
cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre beneficiar) in starea dg ordine necesar6 evitdrii
oric6rui pericol pentru respectivele persoane; +"

- de a procura gi de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecfie, ingrbdire,

alarmd qi pazd, cdnd qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de c[tre beneficiar, in scopul protejdrii

lucrdrilor sau al asigur[rii confortului riveranilor;
- de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului gi

pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, propriet6{ilor publice sau altora,

rezultate din poluare, zgomot sau alli factori genera{i de metodele sale de lucru.

- de a nu incepe execulia efectiva a lucrdrilor 1br6 semnarea cu beneficiarul a convenliei de

securitatea si sanatatea in munca qi aparare impotriva incendiilor. Dupd semnarea ei de ambele pdr'li

contractante, respectiva convenlie va deveni anex6 la contract. Executantul are obliga{ia de a solicita

beneficiarului emiterea formularului pentru conven{ie. La solicitarea reprezentan{ilor autorizali ai

beneficiarului, autoritdlilor competente sau din proprie initiativd, executantul va intrerupe executarea

lucrdrilor imediat ce vor apare incdlcbri ale prevederilor normelor de Calitate, Mediu, SSM , SU ,

ISCIR , etc. care pot conduce la: punerea in pericoI a obiectului lucrdrilor, a siguranlei personalului de

execufie sau a siguranlei generale din instatalii gi din incinta achizitorului, incidente, accidente de

muncd, avarii. Reluarea lucrdrilor se va face numai dupd inlEturarea deficienlelor care au aauzat

intreruperea lucr[rilor gi numai cu avizul achizitorului sau autoritalilor competente. Intreruperile

cauzate de motivele menfionate mai sus gi datorate vinei executantului nu vor modifica graficul de

execulie a lucrdrilor. Nerespectarea acestei clauze contractuale de c[tre executant poate duce la

rezilierea contractului cu daune in sarcina sa.

-s6 de{in6, atat el cat gi subantreprenorii lui, autorizalii de funclionare din punct de vedere al

protecliei muncii, eliberate de Inspectoratul de Muncd. Daca pe parcursul derLrldrii contractului

achizitorul va constata inexistenla lor, contractul va putea fi reziliat din momentul constatdrii lor cu

daune in sarcina executantului.
- s6 nu introducd in incinta achizitorului mijloace fixe, materiale, scule, dispozitive,

autovehicolb etc de orice fel, in afara celor menlionate in anexele la contract gi / sau prezentate

achizitorului pentru aprobarea introducerii lorgi in alte scopuri decit realizarea lucrdrilor.
g.6 .- Dupd terminarea lucrdrilor, recep{ia la terminarea lucrdrilor va fl consemnata intr-un

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de executant si de beneficiar'

10. Obligafiile beneficiarului
10.1 - La inceperea lucrdrilor beneficiarul are obligafia de a obline conform prevederilor legale

si sa predea executaniului un exemplar din urmatoarele autorizatii, aprobari etc.cerute de legislatia in

vigoare:nu este cazul.
' 1 0.2 - (1) Beneficiarul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fbrd plat6, dac[ nu s-

a convenit altfel, urmdtoarele:
jamplasamentul / instalalia lechipamentul / mijlocul fix asupra cdruia vor fl executate lucrdrile' Iiber

de orice sarcind gi izolat fala de restul instalaliilor / echipamentelor / mijloace fixe, proprietatea

aclrizitorului gi aflate in funcfiune sau in rezervd suprafe{ele de teren necesare pentru depozitare si

pentru or ganizarea de gantier;



-cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratd;
-racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizare etc.), p6na la lirnita amplasamentului
gantierului / mijlocului fix / instalafiei / echipamentului care face obiectul lucrdrilor,

10.3. - Beneficiarul va pune la dispozitia executantului toate materialele necesare pentru
executia lucrarii in totalitate, predate prin Proces Verbal de predare-primire semnat de ambele parti.

10.4 - Beneficiarului are obligalia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5- Beneficiarului este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte
informalii furnizate executantului precum gi pentru dispoziliile gi livrarile sale.

.{::-

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor -r g
ll.1 - (1) Dacd executantul nu va executa lucrdrile la termenele menlionate in graficul de

execu{ie a lucrdrilor (atit in sensul de neexeculie cantitativd cit gi de neexeculie calitativd, conform
prevederilor prezentului contract), este de drept in intirziere qi va pl6ti achizitorului penaliti{i de
A,0loh din valoarea lucrdrilor neexecutate la termen pentru flecare zi de intirziere peste termenele de
ftnalizare a lor, aga cum apar ele in graficul de execulie a lucrdrilor.

11.2 - Pentru neplata facturilor executantului in termenele contractuale, cu condilia acceptdrii
lor la platd de cdtre achizitor, acesta din urmd este de drept in intirziere qi va plati executantului
penafitifi de 0,017o din valoarea facturilor neonorate laplat6, pentru fiecare zi deintirziere fla16 de

termenele contractuale de plat6. Valoarea penalit6lilor nu va putea depdqi valoarea facturilor neonorate
la platd.

Clauze specijlce

12. inceperea qi execufia lucririlor

12.1. - Executantul are obligalia de a irrcepe lucrdrile in tirnpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului si predarea frontului de lucru din parlea achizitorului .

. 12.2.- (l) Lucrdrile trebuie si se deruleze astfel incat sd fle terminate la data stabilitS.
- (2)In cazulin care executantulinl"drzie terminarea pregatirilor, irrceperea lucrdrilor, sau

dacd nu iqi indeplinegte indatoririle prevdzute in contract achizitorul este indreptdlit s5-i fixeze
executantului un termen pAn[ Ia care activitatea sd intre in normal gi sd il avertizeze cd, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul conform prevederilor
contractu I ui:

13. Garanfia de bund execufie a contractului
l3.l - (l) - Executantul se obligd sd constituie garan\ia de buna execu{ie a contractului in

termen de 5 zile de la semnarea acestuia.

13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garan{iei de buna execuJie, in limita
prejudiciului creat, in perioada de garantie a lucrarilor. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanfiei
de bun6 execulie, achizitorul are obligatria de a notifica acest lucru executantului, precizdnd totodata
obligaliite care nu au fost respectate.

' l3.3 - Achizitorul se obliga sd restituie garantia de bunb execu{ie in termen de 12 luni (l an)
de la executarea obligaliilor asumate.
: 13.4-Achtzitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie ,astfel:

70% din valoarea garantiei in 14 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucgarilor ;



30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pebaza procesului
verbal de receptie finala.

13.5 - Garanfia lucrarii este de l2luni de la receptie.

14. Finalizarea I receptia lucrarilor

14.1 - Recepliile lucrdrilor efectuate de achizitor au ca scop ceftificarea faptului cd executantul
qi-a indeplinit obligatriile contractuale referitoare Ia respectivele lucrdri.

14.2 - Achizitorul are obligaliade a comunica in scris executantului, in cel rnult l5 zile de la
expirarea perioadei de garanlie de bund execu{ie a lucrdrilor, riaVa efectudrii recep{iei finale a

lucrdrilor, in scopul participdrii executantului la aceasta. Neparticiparea exg:utantului anuntrat la data
ftxatd de achizitor nu va atrage dupd sine neefectuarea recepliei finale. :41

14.3 - Datele efectuirii recep{iilor sunt:
-data incheierii de cdtre comisia de receplie a procesului verbal de recep{ie, cu sau fbrd

obieclii, pentru receplia la terminarea lucrdrilor gi recep{ia la punerea in funcliune.
14.4 - (l) Executantul are obligalia de a remedia toate neconformitatile, abaterile etc. constatate

de comisia de receplie, menlionate in procesele verbale de receplie gi transmise executantului pentru
luare la cunoqtinfd. Graficul de execulie a lucrdrilor nu se va prelungi cu perioada scursd pentru
remedierea de cdtre executant a neconformit6tilor, abaterilor etc. constatate la receplia la terminarea
lucrarilor i receplia la punerea ?n func{iune.

(2) Neremedierea de cdtre executant a neconformitdlilor, abaterilor etc. constatate la
recepfia fina16 va conduce la prelungirea perioadei de garanlie de buna execu{ie pdnb la remediere
acestora gi suportarea de cdtre executant a tuturor consecinfelor care decurg din aceasta gi din
prezentul contract.

15. Perioada de garantie acordati lucrlrilor

15.1 - Perioada de garanlie decurge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor pdnd la recep{ia
finala qi este de I an (12 luni) de la receptia la terminarea lucrarilor.

15.2 - (l) Pe toatd perioada de garantie executantul are obligalia remedierii pe cheltuiald
proprie a tuturor neconformitdtilor / abaterilor fa16 de calitatea gi cantitatea contractatd a lucrdrilor gi

datorate lui, neconformitali I abateri constatate de achizitor gi aduse la cunogtinla executantului.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitalile prevaztrte la alin.(l), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritd:
-utilizarii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

-unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pa(i a lucrdrilor;
sau

-neglijen{ei sau neindeptinirii de catre executant a oricdreia dintre obligaliile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.

(3) Perioadele de timp scurse cu remedierea neconcordanlelor / abaterilor men{ionate
mai'sus se vor adduga la perioada de garanfie a lucrdrilor.

(4) In cazti in care neconformitSlile I abaterile nu se datoreazd executantului, lucrdrile
fiind executate de cdtre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi

pldtit ca lucrdri suplimentare.
15.3 - (1) Pe perioada de garanlie a lucrdrilor, in termen de maxim 48 de ore de la primirea

ingtiin!6rii de la achizitor, executantul are obligalia de a-;;i trimite feprezentanfi cornpeten{i pentru a

participa la analiza gi stabilirea cauzelor neconformitatilor / abaterilor constatate de achizitor la

ldcrdrile efectuate. Executantul are obligalia remedierii neconformitalilor / abaterilor constatate intr-un
interval de timp stabilit de comun acord cu achizitorul, interval de timp care sd nu provoace insd
agrg,varea lor sau producerea altora.



(2) In cazul neprezentdrii executantului la constatare in termenul men{ionat anterior,
achizitorul are dreptul sd remedieze neconformitdlile / abaterile constatate clr un ter{ specializat, pe

cheltuiala executantului, fErd ca executantul sa emita preten!ii asupra sumei reprezentind garanIia de
bund execulie. tn acest caz, perioada de garanlie a lucrdrilor se va prelungi cu duratele de remediere a
n econ form itdli I or / abaterilor constatate.

16. Modalitati / conditii de plata
16.1- Pldtile se fac ?n lei, prin ordin de plata, dupa receptia lucrarii in baza facturii emise de

executant si a situatiilor de plata aferente, semnate si insusite de bene_ficiar, insotita de procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarii semnat si insusit de ambele parti. 2;,

Situalia de lucrari (anexa a facturii), vizatd de Beneficiar va ibnl'gma in acest fel execufia
conformd cu clauzele contractului a lucr[rilor care se doresc a fi decont&e; situa{ia de lucrdri va
cuprinde gi lista furniturilor qi materialelor asigurate de executant gi introduse in lucrarile care se

doresc a fi decontate. Pentru eventualele furnituri gi / sau materiale preluate de executant de la
achizitor se va prezenta procesul verbal de predare la montaj cu care acestea s-au scos din depozitul
achizitorului.

17. Ajustarea pretului contractului
17.1. - Prelurile unitare gi prelul total cuvenit pentru indeplinirea contractului, men{ionate in

anexe la acesta sunt preluri ferme pe toatd durata contractului gi nu se vor putea modifica sau
actualiza, indiferent de variatria unor mdrimi precum rata infla{iei, cursul leu (RON) / USD, prelul
energiei electrice gi / sau termice etc.

18. Amendamente
l8.l - P64ile contractante au dreptu[, pe durata deruldrii contractului, de a conveni de comun

acord modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle
care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariliei unor situalii care nu au
putut fi prevdzute la data semndrii contractului.

19. Cesiunea
. 19.1 - Executantul are obligalia de a nu transfera total sau par{ial obliga{iile sale asumate prin

contract, fdrd sa ob1in6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19,2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanJia sau orice

alte obligalii asumate prin contract.

20. Forta majora

20,1 - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd
20.2 - For{a majord exonereazd pdrtile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin

contract, pe toat[ perioada in care aceasta actioneazd,.

20.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendatS in perioada de acliune a for'{ei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile pd(ilor ce li se cuveneau pdn1+la aparilia fortrei majore.

20.4 - Inainte de a invoca for'fa majorS, oricare din pa4ile contractante are obliga{ia de a incerca
continuarea obligafiilor contractuale atit cit va fi posibil dar gi cu condilia de a se menline in
prevederile contractului. Partea contractantd care invocd fo4a rnajora are obliga{ia de a notifica
celeilalte p64i, imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice mdsuri care ii stau la
dispozilie in vederea limitarii consecin{elor.-' 

20.5 - Daca for{a majord ac\ioneazd sau se estimeazd cE va acliona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a contractului, fbrd
ca yreuna dintre parli sd poat6 pretinde celeilalte daune-interese.



21. Sol'utionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul gi executantul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu

indep I i n i rea contractului.
21.2 - Dacd dupd l5 de zile de lainceperea acestor tratative neoflciale achizitorul qi executantul

nu reu$esc sd rezolve ?n mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se

solu!ioneze de cdtre instan{ele judecdtoreqti din localitatea achiz\torului, potrivit legislaliei romdne in
vigoare.

22.Limbacare guver neazaContractul .'2,

22.1 - Limba care guverneazd contractul, inclusiv eventualele acfe a$!ionale [a el, este limba

rom6nd. ::&

23. Comunicari
23.1 - (l) Orice comunicare dintre pdrli, referitoare la indeplinirea contractului, trebuie sa fie

transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in

momentul primirii.
23.2 - Comunicdrile intre pd(i se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

24. Leger aplicabila contractului
24.1 Contractul va fi interpretat conform legislaliei din Romdnia .

Partile au inteles sa incheie astazi,07.08.2019,prezentul contract in doua exemplare, cate

unul pentru fiecare pafte.
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