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1. ASOCIAȚIA „AS 2001 Alba Iulia”, în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Alba-Iulia, str.
Miron Costin, nr.2, ap. 5, judeţul Alba, având CIF 14675369, organizează procedura de atribuire pentru
achizitionarea serviciilor de formare profesională în cadrul Proiectului “ADS pentru copiii și tinerii din
ALBA” ID 133542.
2. Legislația aplicabilă: leg. 98/2016, Norme interne pentru achiziția serviciilor din Anexa 2 la leg. 98/2016
- nr. 71/12.01.2021.
3. Sursa de finanțare: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6: Educație și competențe
Operațiune compozită 6.4, 6.6: - Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.
4.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 02.12.2021 ora 12,00
b) Procedura aplicată: procedura proprie conform Normelor interne pentru achiziția serviciilor din
Anexa 2 la leg. 98/2016 - nr. 71/12.01.2021
c) Adresa unde se primesc ofertele și solicitările de clarificări: str. Miron Costin, nr. 2, ap. 5, cod
postal 510151, localitate Alba Iulia, județul Alba, România, sau pe email la adresa as2001alba@yahoo.com
d) Data limită pentru solicitarea de clarificări: 24.11.2021, ora 16,00
e) Data limită pentru transmiterea răspunsului la clarificări: 25.11.2021 ora 16,00
f) Data deschiderii ofertelor: 02.12.2021, ora 12,30
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentația pentru ofertanți
sau la o altă adresă decât cele indicate mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul
achizitorului nedeschise.
g) Documentația poate fi procurată de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2,
ap. 5, cod postal 510151, județul Alba, tel/fax 0258814227, sau poate fi descarcată de pe site
www.as2001alba.ro.
5. Obiectul contractului de achiziție:
Denumirea contractului de achiziție: „Servicii de formare profesională”
Achiziția de servicii de formare profesională este necesară pentru implementarea proiectului “ADS pentru
copiii și tinerii din ALBA” ID 133542, pentru un număr de 280 cadre didactice.
Serviciile de formare care vor fi ofertate, vor consta în organizarea și desfășurarea programului de formare
profesională pentru cadre didactice din județul Alba având ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor
Beneficiar: *Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2, tel.fax: 0258/814227, e-mail:as2001alba@yahoo.com,
web: www.as2001alba.ro
*Operator de date cu caracter personal 17086

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6: -Educație și competențe
Operațiune compozită 6.4, 6.6:-Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Titlul proiectului: „ADS pentru copiii și tinerii din ALBA”
Contract POCU/665/6/23/133542

didactice din învățământul preuniversitar pentru implementarea programului “A doua șansă” în unitățile
școlare.
Serviciile de formare profesională vor fi prestate pentru 280 de cadre didactice din județul Alba și vor fi
organizate pe grupe de maxim 35 de cursanți.
Rezultate: Formare profesională pentru 280 de cadre didactice.
Prețul contractului este ferm.
Valoarea estimată a contractului: 84.000 lei fara TVA
6. Durata contractului de achiziție: 20 luni.
7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
8. Limba de redactare a ofertei: limba română
9. Moneda în care este exprimat prețul contractului - lei
10. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile
11. Modul de prezentare a ofertei (tehnic și financiar)
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să fie posibilă identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu
specificaţiile tehnice din Documentația pentru ofertanți.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei (TVA prezentat separat). Propunerea financiară va cuprinde
toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor, în conformitate cu cerinţele din Documentația pentru
ofertanți.
Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, la sediul Asociației “A.S. 2001 Alba Iulia” sau pe email:
as2001alba@yahoo.com.
12. Descrierea serviciilor
Serviciile de formare profesională, care fac obiectul prezentei proceduri sunt necesare pentru implementarea
proiectului “ADS pentru copiii și tinerii din ALBA "- Contract POCU/665/6/23/133542.
12.1. Descriere serviciilor solicitate:
Prestatorul va organiza programe de formare continuă pentru pentru 280 cadre didactice din județul Alba cu
o durata de minim 60 ore si minim 15 de credite profesionale. Aceste programe de formare vor avea ca scop
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru implementarea
programului “A doua șansă” în unitățile școlare.
Competențe minime care vor fi dobândite de către participant ca urmare a parcurgerii programului de
formare profesională sunt:
- Medierea școlară
- Medierea conflictelor în mediul școlar
- Parteneriate intercomunitare.
Fiecare program de formare va avea (indiferent dacă acesta este în interiorul programei de formare sau în
afara acestuia) câte un modul TIC de cel puțin 6 ore.
Programele de formare profesională se pot desfășura cu prezența fizică sau online în funcție de tipul de
autorizație deținută de furnizor.
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12.2 Cerințe specifice:
a) Ofertanții trebuie să dețină autorizație valabilă pentru desfășurarea programului de formare profesională.
b) Criteriile de acces la program sa cuprinda persoane cu studii superioare.
c) Formatori:
- Pentru prestarea serviciilor de formare profesională vor fi puși la dispoziție minim 2 formatori.
- Formatorii nominalizați vor trebui să dețină specializare în domeniul cursului.
- Ofertantul trebuie să prezinte declarație de disponibilitate pentru formatorii nominalizați.
- Ofertantul va depune CV-ul în format europass însoțit de documente justificative pentru experții
nominalizați.
Toate cheltuielile cu transportul, cazarea și masa formatorilor (dacă este cazul) sunt în seama prestatorului.
d) Suporturi de curs
Ofertantul va asigura câte un suport de curs pentru fiecare cursant.
Oferta va conține programa cursului (capitole și conținut tematic), precum și orice alte informații relevante
referitoare la acest program de formare profesională - (măsura în care programul propus include elemente
privind nediscriminarea, tratamentul egal, dezvoltarea durabilă, etc).
Ofertantul va elabora:
- suportul de curs ce va fi distribuit participanților la programul de formare profesională;
- suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de
ldentitate Vizuală POCU în vigoare, instrumentele ce vor fi folosite în cadrul formării (prezentări,
exerciții/studii de caz, materiale adiționale):
- agenda de curs și planul de lecții;
e) Comisia de examinare
In prețul ofertei ofertanții trebuie să includă toate costurile generate de examinarea cursanților
(indemnizațiile membrilor comisiei de examinare, eliberare certificate, etc.)
f) Credite
Fiecare participant la programul de formare profesională va primi un număr de minim 15 credite.
g) Eliberarea certificatelor de absolvire
Ofertantul are obligația eliberării certificatelor de absolvire în urma organizării examenului final, în
conformitate cu prevederile legislative. După evaluare pot fi eliberate adeverințe cu competențele dobândite
și numărul de credite care vor fi valabile până la primirea certificatelor de absolvire.
Toate programele de formare profesională vor fi acreditate, furnizorul atașând acreditările deținute. În cadrul
ofertei se vor anexa modele ale diplomelor/certificatelor ce vor fi eliberate absolvenților.
h) Evaluare și raportare
Ofertantul se va asigura că, dupa încheierea flecărei sesiuni de formare, se va elabora un Raport de formare,
ce va conține următoarele documente anexate:
- Cererile de înscriere la curs;
- Contractele de formare profesională;
- Accept de prelucrare date personale;
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- Listele de prezență ale cursanților sau echivalent pentru derularea programelor online;
- Copii ale cataloagelor cu rezultatele examenelor de absolvire;
- Copii ale certificatelor de absolvire;
- Un CD sau memory -stick cu suportul de curs al sesiunilor de formare, precum și cu fotografii de la locul
de desfășurare al sesiunilor de formare sau alte materiale doveditoare pentru activitatea online;
- 2 mape martor a sesiunilor de formare, care să includă toate materialele și documentele utilizate în procesul
de formare.
După executarea serviciilor aferente fiecărei sesiuni de formare profesională, prestatorul va prezenta raportul
privind activitățile prestate, și se va întocmi un proces verbal de recepție servicii.
Se vor achita numai serviciile efectiv prestate.
i) Solicitări suplimentare
Furnizorul va nominaliza și va asigura un responsabil de contract, care va menține în permanență legătura cu
Beneficiarul. Prestarea serviciilor se va face pe bază de comandă lansată cu minim 7 zile înaintea organizării
fiecărui program de formare profesională.
12.3. Alte obligații
Ofertantul trebuie să dovedească flexibilitate în soluționarea eventualelor aspecte neprevăzute care pot
interveni, de natura să afecteze implementarea proiectului, precum și în cazul apariției altor situații de risc
anticipate de acesta.
Ofertantul este responsabil de calitatea rezultatelor obținute și de asigurarea unui management financiar și
administrativ eficient și eficace în conformitate cu prevederile contractuale.
In acest sens, ofertantul trebuie:
- să se asigure că rezultatele obținute sunt la standardele de calitate necesare și sunt livrate conform
termenelor stabilite;
- să asigure o bună raportare, conform condițiilor contractuale.
Ofertantul are obligația de a respecta legislația română în vigoare și prevederile contractuale. Ofertantul va
respecta notificările emise de către beneficiar pentru începerea activităților și va furniza acestuia toate
informațiile referitoare la contract. Va fi obligat să asigure realizarea activităților și obținerea rezultatelor
stabilite prin contract.
Ofertantul trebuie să consulte beneficiarul cu privire la orice aspect/problemă care apare în procesul de
implementare.
Ofertantul va asigura toate resursele umane și materiale necesare pentru buna execuție a contractului.
12.4 Facturarea serviciilor
Facturarea serviciilor se va realiza pe baza proceselor verbale de recepție servicii.
13. Documente care trebuie depuse:
- oferta tehnică (însoțită de toate documentele justificative solicitate la punctul 12. Descrierea serviciilor)
- oferta financiară cu anexa
- declarație privind evitarea conflictului de interese
- declarație privind eligibilitatea și neîncadrarea în situații ce pot atrage excluderea din procedură
- copie după autorizația de desfășurare a programului de formare profesională
- copie după Certificatul de înregistrare ORC sau echivalent
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- certificat constatator de la ORC emis cu maxim 60 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor/
act constitutiv sau statut din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate, o încadrare
corespunzătoare obiectului contractului pentru care depune oferta sau alte documente echivalente.
14. Plata contractului
Plata contractului se va face în tranșe în funcție de desfășurarea activității.
Pentru achitarea facturilor va fi accesat mecanismul cererilor de plată în conformitate cu OUG 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pe perioada de programare 2014 -2020 si cu HG
93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015. În această
situație efectuarea plăților nu depinde de voința achizitorului ci de disponibilitatea fondurilor, în sensul în
care AMPOCU efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care
AMPOCU dispune de resurse în conturile sale. Prin urmare termenul de plată al facturii depinde de termenul
la care AMPOCU autorizează și procesează plățile către beneficiar.
Achizitorul își rezervă dreptul de a alege modalitatea de plată a facturii prin mecanismul cererilor de plată
sau din prefinanțare în funcție de disponibilitățile bănești de la data facturării.
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FORMULARE
Formular nr.1
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1.
Examinând
solicitarea
Dvs.
nr………………,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului_______________________ (denumirea/numele ofertantului),
ne
oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentele solicitării, să prestăm servicii de formare
profesionala in cadrul proiectului „ADS pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542, pentru suma de
__________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă
după recepţia produselor/serviciilor/lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
____________________ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele/prestăm serviciile /executăm lucrările conform solicitării.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu precizările din solicitarea de oferta (dacă este cazul);
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data completării ...............
_______________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ___________________________
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( denumirea/numele ofertantului )
Anexa la formularul de oferta:

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr.
crt.

Denumire

Servicii
de
profesionala

UM

formare Persoana

Cant

Pret unitar

Pret total

280

.................................................
(semnătură autorizată ofertant)
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Formular nr.2
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului „ADS
pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542, la data de 02.12.2021, organizată de ASOCIATIA AS 2001
ALBA IULIA, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu exclus din
procedura de atribuire.
Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea să fiu exclus din procedura de
atribuire a contractului de achiziție publică.
Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante: presedinte - Todorean Dorin, director
executiv - Todorean Adriana Mioara, vicepresedinte - Buhoi Ana Nicoleta, membru in consiliul director Carpinisan Iuliana, presedinte cu drept de vot comisie de evaluare - Irimie Lucia Elena, membru comisie de
evaluare Muntean Sorina Norica, membru comisie de evaluare Buhoi Nicolae, membri de rezerva comisie
de evaluare Bujor Adina Lenuta si Salistean Petru.
Data completării ......................
.................................................
(semnătură autorizată ofertant)
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Formular nr. 3
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA SI NEINCADRAREA IN SITUATII CE POT
ATRAGE EXCLUDEREA DIN PROCEDURA
Subsemnatul (nume si prenume) ................................................................ reprezentant legal/ imputernicit al
…………………........................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului „ADS pentru copiii si tinerii din ALBA”
ID 133542, la data de 02.12.2021, organizată de ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile:
a) a incalcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016, iar autoritatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatii contractante prin
care se constata incalcarea acestor obligatii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau
a unei autoritati administrative;
d) a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar aceasta situatie nu poate
fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) a participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei;
g) şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior,
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancţiuni comparabile;
h) s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitare autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selactie, nu aprezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documente justificative solicitate;
i) a încercat să influenteze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante si să obţină
informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a
furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selactarea
acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru catre respectivul operator economic;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii
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Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
......................................................................................................................................
reprezentantului legal, semnătură autorizată)

(nume

si

prenume
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Proiect contract de servicii
Contract de servicii
nr. data
1. Părţile contractante
ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin, nr. 2, ap. 5, judetul
Alba, tel./fax 0258-814227, cod de identificare fiscala RO14675369, cont RO17BACX0000001493690013
si RO44BACX0000001493690012 deschise la UniCredit Bank Alba Iulia, reprezentata prin Todorean
Adriana, functia director executiv în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…………………. cu sediul in ……………, str. ……………, nr. ………., judetul ……………, cod
fiscal ……………., Nr. de inregistrare la ORC ……………., telefon …………., fax …………, Cont
………………….., deschis la …………………, reprezentata legal prin ……………….. în calitate de
prestator, pe de altă parte.
2.Obiectul şi preţul contractului
a)Prestatorul se obligă să presteze servicii de formare profesionala pentru 280 cadre didactice din
judetul Alba in cadrul proiectului „ADS pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542.
b)Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii.
c)Preţul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului este de ……… lei la care se adauga ……..
lei TVA.
d)Pretul contractului va fi achitat in transe, dupa prestarea serviciilor, conform desfasurarii activitatii
din cadrul contractului.
e) Pentru achitarea facturilor va fi accesat in principal mecanismul cererilor de plata in conformitate
cu OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pe perioada de programare 2014 2020 si cu HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015.
In aceasta situatie efectuarea platilor nu depinde de vointa achizitorului ci de disponibilitatea fondurilor, in
sensul in care AMPOCU efectueaza plata sumelor autorizate in termen de 3 zile lucratoare de la momentul
de la care AMPOCU dispune de resurse in conturile sale. Prin urmare termenul de plata al facturii depinde
de termenul la care AMPOCU autorizeaza si proceseaza platile catre beneficiar. Achizitorul isi rezerva
dreptul de a alege modalitatea de plata a facturii prin mecanismul cererilor de plata sau din prefinantare in
functie de disponibilitatile banesti de la data facturarii.
3. Durata contractului
3.1. – Durata contractului este de 20 luni de la semnarea acestuia.
4.Responsabilităţile prestatorului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la comanda achizitorului, conform normelor legale şi
profesionale in vigoare si in conformitate cu oferta tehnica si financiara depusa.
4.2. Prestatorul va emite facturile dupa prestarea serviciilor.
5.Responsabilitaţile achizitorului
5.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
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5.2 Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la receptia
serviciilor.
5.3 Achizitorul se obliga sa lanseze comanda cu minim 7 zile inaintea organizarii fiecarui program
de formare profesionala.
6. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
6.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului, in procent de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
6.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată, in procent de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
6.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi
de a pretinde plata de daune-interese.
6.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare 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.
7. Actualizarea preţului contractului
7.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate sunt cele declarate la art. 2 al prezentului contract.
7.2 - Preturile in lei sunt ferme si nerevizuibile pe toata durata de prestare a prezentului contract.
8. Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional semnat de reprezentanţii lor legali.
9.Rezilierea contractului
Dacă întarzierile în efectuarea serviciilor persistă dovedind incapacitatea prestatorului de a
executa contractul, sau calitatea serviciilor prestate nu este considerata satisfacatoare, achizitorul are
dreptul să rezilieze contractul fara nici o alta formalitate prealabila şi să-i pretindă daune-interese.
Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) achizitorul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa, cu excepţia obligaţiei de plată, şi
prin aceasta îl pune pe prestator în situaţia de a nu putea presta serviciile;
b) achizitorul este declarat în stare de faliment;
Achizitorul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) prestatorul a fost declarat în stare de faliment, se emite ordin de executare împotriva lui, intră în
lichidare juridică în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
b) prestatorul a abandonat contractul;
c) prestatorul nu începe/derulează serviciile fără să aibă un motiv justificat sau nu reia serviciile
suspendate în termenul stabilit la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a serviciilor;
d) prestatorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a
fost notificat de achizitor;
e) prestatorul a subcontractat o parte de servicii, fara acordul achizitorului.
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Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica în scris părţii contractante, cu cel
puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Dacă în termen de 15 zile, de la data notificării,
partea notificată nu formulează obiecţiuni asupra motivului de reziliere invocat în notificare astfel încât
părţile contractante să iniţieze rezolvarea amiabilă şi reluarea contractului, aceasta se consideră acceptată şi
se procedează în consecinţă.
In cazul în care partenerul de contract nu-şi însuşeşte motivele invocate pentru reziliere, şi
soluţionarea amiabilă a acestei situaţii nu a fost posibilă, aceasta dispută devine litigiu care se va soluţiona
conform prevederilor legislative in vigoare.
10. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
11.Comunicări
a)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
b)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
c)Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
Părţile au înţeles să încheie azi ................. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,
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