Contract de servicii
nr._______ data_______________

Părţile contractante
Achizitorul S.C. MINPREST SERV S.A., societate pe acţiuni, cu sediul în localitatea Rovinari,
Cartier Vart, nr. 157, judeţul Gorj, telefon 0253.371.513, fax 0253.371.514, având cod de fiscal nr.
RO14814483, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul
J/18/298/2002, cont IBAN RO44RZBR0000060005405314 deschis la Raiffeisen Bank agentia
Rovinari, reprezentată legal prin domnul Giorgi Giorgian Gabriel în calitate de Director General şi
doamna Nicolescu Ana Maria în calitate de Director Economic , în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
Societatea comerciala ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul social in
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nr. de inregistrare la Registrul Comertului ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , cod
fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cont IBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , deschis la ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
si punct de lucru deschis in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., reprezentata prin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - Director
General , denumit in continuare, în calitate de prestator, pe de altă parte,

Împreuna denumite „Parți” si individual ca „Parte”,
Art.1. Intre părţi a intervenit următorul contract de prestări servicii, având ca obiect:
„Servicii de recrutare şi selecţie personal de conducere la SC MINPREST SERV SA”
constând în servicii de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului
General la SC MINPREST SERV SA, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a intreprinderilor publice.
1.1. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - 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 sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul serviciului - locul unde sepresteaza serviciul;
e. 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
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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;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile;
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor pentru
prestator;
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări
servicii;
i. 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 subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub
autoritatea şi controlul prestatorului.
j. despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii
prejudiciate, în urma încălcării clauzelor contractului de servicii de către cealaltă parte.
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante, către cealaltă parte, în caz de
neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
l. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al
perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi
nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare;
m. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de
a proteja achizitorul faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al
acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie;
n. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în
scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului;
1.2. Interpretare
1.2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul
feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
1.2.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Art. 2. Obiectul contractului
2.1 Prestatorul se obligă să presteze, in condițiile specificate in Contract, servicii de recrutare şi
selecţie a celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administraţie şi a Directorului General la S.C.
MINPREST SERV SA, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice.
2.2 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract.
Art. 3. Preţul contractului
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este
de…………………………...…… lei, la care se adaugă TVA.
Preţul contractului nu se ajustează (este ferm pe intreaga perioadă de derulare a contractului).
3.2 Facturarea contravalorii serviciilor se va efectua după cum urmează:
A. 50 % din preţul contractului se va factura după semnarea contractelor de administrare de
către toţi candidaţii selectaţi pentru poziţiile de membru in Consiliul de Administraţie. Factura emisă
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de prestator se va transmite spre înregistrare la sediul SC MINPREST SERV SA, împreuna cu
procesul verbal de recepţie a Raportului Final cu privire la procesul de selecţie pentru poziţiile de
membru in Consiliul de Administraţie.
B. 50% din preţul contractului se va factura după semnarea contractului de mandat de către
candidatul selectat pentru poziţia de Director General. Factura emisă de prestator se va transmite spre
înregistrare la sediul SC MINPREST SERV SA, împreuna cu procesul verbal de recepţie a Raportului
Final cu privire la procesul de selecţie pentru poziţiile de Director General.
Responsabil cu acceptarea la plata a facturilor este Serviciul Resurse Umane din cadrul SC
MINPREST SERV SA.
3.3 Facturarea contravalorii serviciilor se va face către S.C. MINPREST SERV SA., cu sediul în
localitatea Rovinari, Cartier Vart, nr. 157, judeţul Gorj, telefon 0253.371.513, fax 0253.371.514, având
cod fiscal nr. RO14814483, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj
sub numărul J/18/298/2002, cont IBAN RO44RZBR0000060005405314 deschis la Raiffeisen Bank
agentia Rovinari.
3.4 Plăţile vor fi efectuate de către Achizitor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la
sediul acestuia, prin ordin de plata sau alte modalităţi de plată legale.
3.6 Achizitorul nu se angajează sub nici o formă de a efectua plăţi în avans faţă de condiţiile
contractuale de plată.
3.7 Plata se va efectua în contul Prestatorului: ……………………………………….……..………..
Art. 4. Durata contractului
4.1 Prezentul Contract intră în vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti si inregistrarea
acestuia la achizitor. Contractul este valabil pana la 31.05.2015.
4.2 Termenul pentru îndeplinirea procesului de selectie care se finalizeaza prin semnarea contractelor
de administrare de catre membrii Consiliului de Administraţie este de maxim 30 zile de la data
semnării contractului. Pentru procesul de selecţie finalizat prin semnarea contractului de mandat de
către Directorul General termenul maxim este de 45 zile de la semnarea contractului.
4.3 Termenul de la pct. 4.1 de mai sus poate fi prelungit, numai prin acordul Părţilor exprimat în scris,
cu minimum 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a prezentului Contract, prin act
adiţional.
Art. 5 Documentele contractului.
5.1 Documentele Contractului sunt:
a) Oferta Angajanta;
b) Caietul de sarcini.
Art. 6 Obligațiile principale ale Prestatorului
6.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în Oferta
Angajanta, anexă la Contract.
6.2 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu Oferta Angajanta.
6.3 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
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 prezentul Contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din Contract.
6.4 Prestatorul are obligatia să întocmească un grafic de derulare a contractului, cu incadrarea in
termenele prevăzute în contract la Art.4.
6.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodata, este răspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
6.6 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare
la prezentul Contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element
al prezentului Contract fără acordul scris, prealabil, al Achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire
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la necesitatea publicării sau divulgării de informaţii în scopul executării prezentului Contract, decizia
finală va aparţine Achizitorului cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
6.7 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea Contractului fără aprobarea
prealabilă a Achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile
sale faţă de Achizitor conform prezentului Contract.
6.8 Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate la art 10.4.
6.9 In rapoartele transmise, Prestatorul va mentiona candidatii care au depus dosarul de candidatură.
6.10 La solicitarea Achizitorului, Prestatorul are obligaţia să remedieze/refacă/ completeze oricare
dintre documentele transmise în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii observatiilor.
6.11 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor, reglementărilor si altor dispoziții în vigoare
in Romania inclusiv cele specifice anumitor domenii de activitate/ companii şi se va asigura că si
personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din
teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va
despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale
prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv
conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
6.12 În cazul unei asocieri, orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al
Achizitorului va fi considerată o încălcare a prezentului Contract.
6.13 Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea
prealabilă a Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile
sale contractuale în raport cu acesta.
Art. 7 Obligaţiile Achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul Contractului potrivit prevederilor prezentului Contract.
7.2 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi/ informaţii/ documente
solicitate în Oferta Angajanta şi pe care le consideră necesare îndeplinirii Contractului. Acestea vor fi
returnate Achizitorul la sfârşitul perioadei de prestare a serviciului.
Art. 8 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu execută obligaţiile asumate prin Contract, sau
îşi îndeplineşte obligaţiile defectuos, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita plata, iar Prestatorul
are obligaţia de a plăti penalităţi în cotă procentuală de 0,02 % din valoarea Contractului pentru fiecare
zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.2 În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul prevăzut, atunci acesta
are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea facturii neonorate la
plată, pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul contractual de efectuare a plăţii, cu condiţia ca
valoarea penalităţilor să nu depăşească valoarea debitului.
8.3 Penalitățile datorate curg de drept din ziua imediat următoare scadenţei obligaţiilor asumate
conform prezentului Contract până la data îndeplinirii efective a acestora, exclusiv.
8.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depășește valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 8.1 şi 8.2, în
completare, Părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.
Art. 9 Garanția de buna execuție a Contractului
9.1 Garanţia de bună execuţie, în cuantum de 10 % fără TVA din valoarea contractului, se constituie
de contractant şi asigură achizitorul de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită, a
contractului.
Garanţia de bună execuţie se constituie:
- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări;
- prin ordin de plată.
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9.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract.
9.3 Garanţia de bună execuţie se va restitui în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către
contractant a obligaţiilor asumate prin contract.
Art. 10. Recepţie şi verificări
10.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din Oferta Angajantă.
10.2 Recepția va fi efectuata de către Achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul Contract la art. 19.
10.3. Operaţiunile recepţiei implică:
- verificarea îndeplinirii cantitative si calitative a serviciilor prestate;
- constatarea eventualelor deficienţe;
- respectarea graficului de prestare asumat.
10.4 Prestatorul are obligaţia de a preda Achizitorului următoarele documente:
10.4.1 Raportul Iniţial care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a
contractului, pentru analiză şi aprobare. Raportul Iniţial va include, fără a se limita la, următoarele
informaţii:
 strategia de recrutare şi masurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia si a unor
recomandari privind strategia de recrutare;
 graficul de timp pentru implementarea proiectului;
 criteriile de selecţie cuantificabile pe baza calificărilor, experienţei şi abilităţilor dorite
pentru pozitiile de membru al Consiliului de Administraţie precum si pentru poziţia de
Director General;
10.4.2 Raportul Final pentru poziţiile de membru in Consiliu de Administraţie va fi transmis către
Achizitor, pentru analiză şi aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare a procesului de
selecţie pentru poziţiile de membru in Consiliul de Administraţie. Raportul final va include, fără a se
limita la, următoarele informaţii:
 descrierea activităţilor si rezultatelor procesului de recrutare pentru poziţia de membri in CA;
 prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidatului în
mediul în care îşi va desfăşura activitatea;
 formularea si transmiterea răspunsurilor la eventualele contestaţii, după finalizarea procedurii
de selecţie.
10.4.3 Raportul Final pentru poziţia de Director General va fi transmis către Achizitor, pentru
analiză şi aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare a procesului de selecţie pentru
poziţia de Director General. Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informaţii:
 descrierea activităţilor si rezultatelor procesului de recrutare pentru poziţia de Director General;
 prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidatului în
mediul în care îşi va desfăşura activitatea;
 formularea si transmiterea răspunsurilor la eventualele contestaţii, după finalizarea procedurii
de selecţie.
10.5 Rapoartele de activitate menţionate la art. 10.4 achizitorului atât în format electronic (prin e-mail
şi CD), cât şi pe suport de hârtie , semnate si stampilate de către Prestator. Achizitorul are obligația sa
aprobe sau sa solicite Prestatorului orice remediere/completare a informațiilor din cuprinsul
Rapoartelor furnizate in termen in maxim 2 zile lucrătoare. In cazul in care sunt necesare
remedierea/completarea rapoartelor de activitate Prestatorul are obligația ca in maximum 5 zile
lucrătoare de la data primirii acestora sa le refacă si sa le supună din nou aprobării.
Art. 11 Începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după semnarea Contractului.
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11.2 (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a Contractului, trebuie finalizate în
termenul convenit de Părţi.
(2) 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.
11.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, Prestatorul nu respectă graficul de îndeplinire a
Contractului, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de îndeplinire a Contractului se face cu acordul
Părţilor, prin act adiţional.
11.4 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului în
cuantumul prevăzut la art. 8.1 din Contract .
Art. 12 Modificarea, încetarea şi rezilierea Contractului
12.1 Modificarea prezentului Contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor Părţi sub forma
unui act adiţional.
12.2 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una din
Părţi, dau celeilalte Părţi dreptul de a rezilia Contractul şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.3 Neîndeplinirea de către Prestator a obligaţiei privind realizarea şi depunerea Raportului Iniţial în
termenul prevăzut în Contract are ca efect rezilierea Contractului de plin drept, fără notificare sau alte
formalităţi şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
12.4 În situaţia în care Prestatorul nu îndeplineşte întocmai şi la termen oricare dintre obligaţiile
asumate prin Contract, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 11.3. de mai sus, şi, notificat fiind în acest
sens, nu remediază încălcarea în termen de 15 zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezilia
unilateral Contractul. Rezilierea prevăzută de acest articol intervine de la data prevăzută în notificarea
de reziliere emisă de către Achizitor.
12.5 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul cu notificarea prealabila a
Prestatorului, in cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au fost cunoscute
Achizitorului la data încheierii Contractului .
12.6 Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
Părţi.
12.7 Prezentul Contract încetează de plin drept în cazul încălcării de către Prestator a prevederilor
stipulate in art. 14.1. din prezentul Contract.
12.8 Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) părţile convin de comun acord încetarea Contractului;
b) la data expirării perioadei de valabilitate, dacă Părţile nu au convenit în scris prelungirea lui.
Art. 13 Proprietatea intelectuală
13.1 Prestatorul se obligă să transmită Achizitorului fără costuri suplimentare toate drepturile de
proprietate intelectuală în legătură cu documentaţia produsă şi furnizată Achizitorului, în îndeplinirea
obligaţiilor sale în calitate de Prestator.
13.2 Prestatorul se obligă şi se angajează în mod irevocabil faţă de Achizitor să nu utilizeze fără drept
datele/informaţiile/documentele pentru care terţe persoane au un drept de proprietate intelectuală
înregistrat şi/sau protejat potrivit legii.
13.3 Prestatorul se obligă să despăgubească pe Achizitor în raport de orice cerere/pretenţie a unei terţe
persoane în legătură cu utilizarea fără drept de date/informaţii/documente pentru care terţe persoane au
un drept de proprietate intelectuală înregistrat şi/sau protejat potrivit legii.
13.4 Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
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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 serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea prezentului Contract.
Art. 14 Conflictul de interese
14.1 Pe durata derulării Contractului, Prestatorului nu îi este permis să se angajeze în nicio activitate
care ar fi în conflict cu interesele Achizitorului decât dacă, în urma notificării acestuia, acesta va fi de
acord şi va transmite acest acord în scris.
14.2 Prestatorul va notifica de îndată Achizitorului cu privire la un potenţial conflict de interese ce
poate să apară pe parcursul derulării Contractului şi va răspunde faţă de Achizitor în cazul în care prin
serviciile prestate în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract se aduc prejudicii
Achizitorului.
Art. 15 Forţa majoră
15.1 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.2 Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.
15.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
15.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile,
fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de drept a prezentului Contract, fără
ca vreuna dintre Părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
Art. 16 Cesiunea
16.1 Prestatorul nu are dreptul de a cesiona, total sau parţial, drepturile sau obligaţiile ce îi revin
conform prezentului Contract, fără acordul prealabil scris al Achizitorului.
16.2 Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin Contract si scadente la data cesiunii.
Art. 17 Soluţionarea litigiilor
17.1 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.
17.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă Contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele competente din raza teritoriala a achizitorului.
Art. 18 Limba care guvernează Contractul
18.1 Limba care guvernează Contractul este limba română.
Art. 19 Responsabili de derularea contractului , comunicări
19.1 (1)In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata , cu prevederile actului constitutiv al
Achizitorului, responsabil cu derularea contractului din partea Achizitorului este Consiliul de
Administraţie al acestuia , prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare . Acesta din urma va fi
destinatarul tuturor Rapoartelor, informărilor, comunicărilor, respectiv al tuturor documentelor
adresate Achizitorului. De asemenea comitetul va fi responsabil cu recepția serviciilor si va elabora un
proces verbal care atesta conformitatea rapoartelor prevăzute la art. 10.4. si îndeplinirea obligațiilor
Prestatorului conform prezentului Contract pe care îl înaintează Prestatorului.
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Mandatarul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, cel ce va comunica
acordul/dezacordul/poziția Comitetului de Nominalizare si Remunerare este domnul ... ... ... ... ... ... ...
si in lipsa acestuia domnul ... ... ... ... ... ... ...
(2) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
19.2 - Comunicările între Prestator si Achizitor se vor face preponderent prin mijloace electronice tip
e-mail la următoarele persoane de contact:
Surdu Ion : ..................................................
Raut Ion:
..................................................
Irod Cornel: ..................................................
Transmiterea Rapoartelor/informărilor precum si a altor documente se vor transmite in format de hârtie
si CD prin plic închis la adresa ……………………………….……..………..
Derulatorul contractului are obligatia ca, in termen de 14 zile de la data procesului- verbal de
receptie la terminarea prestatiilor si suplimentar, in 14 zile de la data incheierii procesului- verbal de
receptie finala a serviciilor (intocmit la expirarea perioadei de garantie a serviciilor in cauza) sa
intocmeasca in 3 exemplare un document constatator care sa contina informatii referitoare la
indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant si doua exemplare – in eventualele prejudicii.
Un exemplar va fi trimis catre contractant si doua exemplare – in original- vor fi transmise catre
Serviciul Achizitii din cadrul SC MINPREST SERV SA.
Semnat astăzi, ……………… în patru exemplare.
PROIECT DE CONTRACT
ACHIZITOR

PRESTATOR
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