
       

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Programul „Școală pentru toți” 

Axa prioritară 6: Educație și competențe  

Apelul pentru proiecte POCU/74/6/18 

Titlul proiectului: SCAN - Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare! 

Contract: POCU/74/6/18/108108 

 

 

 

ANUNȚ DE INTENȚIE 

 

Privind achiziția de servicii de 

„Organizare evenimente - 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere 

 a preșcolarilor la grădiniță” 

 

Cod CPV 79952000-2 Servicii de organizare evenimente 

 

 

Asociaţia Culturală Amphion din Tîrgu-Mureş, str. Artei, nr. 7/3, judeţul Mureş vă invită 

să participați cu oferta dumneavoastră la procedura de achiziţie având ca obiect servicii de 

Organizare evenimente - 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a 

preșcolarilor la grădiniță.  

Scopul procedurii constă în desemnarea operatorului economic pentru încheierea și 

atribuirea contractului de servicii de „Organizare evenimente - 27 de campanii de 

identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la grădiniță” finantat prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul 

pentru proiecte POCU/74/6/18 „Școală pentru toți”. 

Descrierea serviciilor: organizarea evenimentelor pentru 27 de campanii de identificare, 

recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță. 

Cele 27 de evenimente pentru campaniile menționate anterior se vor desfășura astfel: 

• 3 luni * 3 campanii / lună * 3 localități * minim 10 participanți / campanie = 

minim 270 de participanți per total evenimente 

• Cele 3 localități în care se vor desfășura evenimentele sunt: Tăureni, Șăulia și 

Sânger din județul Mureș. 

 

o Valoarea estimată a contractului: 229.500 lei, fără TVA 



       

 

 

o Cod CPV 79952000-2 Servicii de organizare evenimente 

o Durata contractului: de la data semnării până la data de 13.05.2021 

o Atribuirea contractului se va face conform criteriului „prețul cel mai scăzut” 

o Limba în care trebuie redactată oferta: limba română 

o Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 

o Propunerea financiară se va prezenta în conformitate cu Formularul de Ofertă atașat 

prezentei invitații 

o Prețul va fi ferm, exprimat în lei, fără TVA, neputând fi modificat sau ajustat pe toată 

perioada de derulare a contractului 

o Nu se acceptă oferte întârziate, acestea fiind restituite ofertantului nedeschise 

o Ofertele cu o documentație incompletă vor fi respinse ca inacceptabile 

o Termen de plată a facturilor: 30 de zile 

 

Criterii de calificare:  

➢ Certificat unic de inregistrare, în copie conform cu originalul 

➢ Statut și act constitutiv, în copie conform cu originalul  

➢ Informații generale (Formular 2) 

➢ Declarație de conflict de interese (Formular 4) 

 

Persoanele cu funcții de decizie sunt:  

- Liliana Baciu – Coordonator partener 3 

- Mugurel Minodor Gorea – Expert organizare evenimente și gestionare grup țintă 

- Brîndușa Camelia Gorea – Președintele Asociației Culturale Amphion 

 

Ofertele vor fi transmise în plic închis la adresa: Asociaţia Culturală Amphion, Tîrgu-Mureş, str. 

Artei, nr. 7/3, judeţul Mureş. 

 

Data limită pentru primirea ofertelor este 06.09.2018, ora 1700 

 



       

 

 

Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de e-mail: cursuri_amphion@yahoo.com 

Data limită până la care sunt acceptate solicitările de clarificări: 03.09.2018. 

Răspunsurile la clarificări vor fi transmise către toți ofertanții cel târziu la data de: 04.09.2018. 

 

Anexele Cererii de ofertă: 

- Caietul de sarcini 

- Contractul de prestări servicii 

- Formulare: 

1. Scrisoare de înaintare (Formular 1) 

2. Informații generale (Formular 2) 

3. Formular de ofertă (Formular 3) 

4. Declarație de conflict de interese (Formular 4) 

 

 

 

Data: 29.08.2018 

 

Asociația Culturală Amphion,  

Prin Președinte, Brîndușa Camelia Gorea 

 























Formular 1 

OPERATOR ECONOMIC              

..................................                                

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Catre Asociația Culturală Amphion 

Tîrgu-Mureș, str. Artei, nr. 7/3, jud. Mureș 

 

  

 

       Ca urmare a Cererii de ofertă nr. ............. din data de ......................, privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de servicii de „Organizare evenimente - 27 de campanii 

de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la grădiniță”, noi 

................................................./ (denumirea/ numele ofertantului) va transmitem alăturat 

următoarele: 

a) formularul de ofertă 

b) documentele de calificare 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și vă satisface cerintele.     

 

Ofertant, 

........................ 

 (semnatura autorizata) 

          

Data ...................... 

 

 



Formular 2 

 

     OFERTANTUL 

........................................................... 

    (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea / numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:  

7. Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul: 

8. Cifra de afaceri în ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie (lei) 

2015  

2016  

2017  

 

                               Ofertant, 

                .............……....................... 

                     (semnătura autorizată) 

 

 



Formular 3 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea Beneficiarului si adresa completa) 

 

Domnilor, 

 

1. Examinand Cererea de ofertă, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de 

Organizare evenimente - 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la 

grădiniță pentru suma de _________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata 

in valoare de   ______________________lei, astfel: 

Servicii solicitate U.M Cantitate 
Preț unitar fără 

TVA/ eveniment 

Valoare totală fără 

TVA 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Logistica evenimentului buc. 27 …….lei …….lei 

Speaker motivațional pers. 27 …….lei …….lei 

Servicii de catering pentru minim 

10 participanți/ eveniment evenim. 27 
…….lei …….lei 

Pachet stimulare inserție preșcolari 

pentru minim 10 participanți/ even. evenim. 27 
…….lei …….lei 

TOTAL/ 1 eveniment 0   

TOTAL OFERTĂ fără TVA 0 

2.  Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ___________________________,  

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

 

Data ……………………………………. 

…………………………………………………, (semnătură),  

…………………………………………………  (denumirea/numele ofertantului) 

 

 



Formular 4 

 

 

DECLARAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE 

 

Subsemnatul ……………………………………., reprezentant legal al 

………………………………, participant la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția 

de  „Servicii de organizare evenimente - 27 de campanii de identificare, recrutare și 

înscriere a preșcolarilor la gradiniță”, cod CPV 79952000 – 2: Servicii pentru evenimente în 

cadrul proiectului „SCAN - Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare!”, cod 

POCU/74/6/18/108108, organizată de Asociația Culturală Amphion, 

În calitate de ofertant, prin prezenta declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile 

art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că în cadrul societății pe care o reprezint (în 

cadrul consiliului de administrație / al organului de conducere sau de supervizare a acestuia și / 

sau în calitate de acționari ori asociați), nu se regăsesc persoane care acționează în numele 

beneficiarului, care sunt implicate în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența 

rezultatul acesteia, sau care au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 

alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

 

Data completării: ________.2018                                    

 

Semnătură,   

 



       

 

 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
…………….. din ………………… 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Asociația Culturală Amphion, cu sediul social în Tîrgu-Mureș, str. Artei, nr. 7/3, județ Mureș, 
cod unic de inregistrare 20078799, cont …………………., deschis la …………………… reprezentată 
legal prin  Brîndușa Camelia GOREA, președinte, în calitate de  BENEFICIAR, pe de o parte, 

 
și 
  ………………….., cu sediul în …………………., CUI …………………., nr. de înregistrare le 
registrul comerțului ………………., cont …………………., deschis la …………………… reprezentată 
legal de ………………., administrator, în calitate de PRESTATOR 
 

2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul acord următorii termeni vor fi interpretaţi astfel : 
a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între Beneficiar 

şi  Prestator. 
b) Beneficiar şi Prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract, respectiv: 

• Beneficiar : Asociația Culturală Amphion; 

• Prestator ………………; 
c) Preţul contractului - preţul stabilit între Prestator şi Beneficiar în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) Servicii - servicii aferente furnizării produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea garanţiei, 

mentenanță şi orice alte asemenea obligaţii care revin Prestator prin contract; 

e) Destinaţie finală - locul unde Prestatorul are obligaţia de presta serviciile  

f) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în 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, embargo, 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 dintre părţi.  

g) Zi - zi calendaristică, luna - 30 respectiv, 31 de zile calendaristice, an - 365 de zile; 

 

3. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 

3.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare evenimente penru 27 de campanii de 
identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță, conform specificațiilor tehnice prezentate 
în Anexa 1. Aceste servicii sunt derulate in cadrul proiectului „SCAN – Salvați Copiii de Abandon și 
Neintegrare!” , cod 108108,finanțat prin prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe 
Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte POCU/74/6/18 „Școală pentru toți”. 
3.2. Beneficiarul se obligă să achiziţioneze şi să plătească Prestatorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului, în cantităţile şi preţurile unitare menţionate în - Anexa 2 – Oferta 
prestatorului. 



       

 

 
 

3.3. Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil Prestatorului de către Beneficiar 
este de ……………… lei ……………... 

4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul de prestări servicii va intra în vigoare la data semnării lui şi va înceta la data de 
13.05.2021.  
4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile menţionate la articolul 3.1 în baza comenzilor 
transmise de Beneficiar.  
 

5. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

5.1. Plata se face de către Beneficiar direct prin mijloace de decontare legale, conform 

reglementărilor în vigoare, în lei, în contul Prestatorului, în baza următoarelor documente: 

 a) factură fiscală; 
 b) procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, semnate de părţi, 
Condiţia obligatorie a efectuării  plăţilor este recepţionarea serviciilor de către Beneficiar şi acceptarea 
la plată a facturilor emise de Prestator. 
5.2. Operaţiunile financiar-bancare dintre Beneficiar şi Prestator se vor efectua în conturile 
menţionate la capitolul 1. Plata se va face de către Beneficiar conform prevederilor legale în vigoare, 
în  termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisă cel mai devreme la data semnării 
procesului-verbal de recepție a serviciilor.  
5.3. Prestatorul şi Beneficiarul vor avea obligaţia de a comunica partenerului de contract orice 
modificare a numărului de cont sau a oricăror altor elemente care ar putea influenţa buna desfăşurare 
a operaţiunilor financiar-bancare între părţile contractante, în termen de maxim 3 zile de la eventuala 
lor modificare.  
 

6. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

 

6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în 

ofertă, care trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice şi de calitate ale Prestatorului. 

6.2. Prestatorul are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, să livreze 

Asociaţiei Culturale Amphion propunerea iniţială a materialelor cerute în Caietul de Sarcini (Anexa 1) 

la pct. 1 - „Strategie de comunicare privind campania de identificare, recrutare și înscriere a 

preșcolarilor la grădiniță” menţionate la cap. A „Conceptul de organizare a evenimentelor”. Finalizarea 

materialelor (corecţii/ modificări/ completări sugerate de Asociaţia Culturală Amphion), trebuie să aibă 

loc în termen de 3 zile de la transmiterea acordului Asociaţiei Culturale Amphion. 

6.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul prevăzut în Anexa 1, respectiv 5 zile 

lucrătoare de la primirea comenzii. 

6.4. Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul 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 folosite 
pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate;  

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cererii de ofertă întocmită de către Beneficiar.  

 

 



       

 

 
 

7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI 

 

7.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile rezultând din prezentul contract în termenul 

maxim de 3 zile lucrătoare de la data prestării acestora.  

7.2. Beneficiarul, prin reprezentanţii săi legali, se obligă să plătească preţul serviciilor către 

Prestator prin ordin de plată în contul acestuia, dar numai după semnarea proceselor verbale de 

recepţie a serviciilor și emiterea facturii.  

 

8. PENALITĂȚI, DAUNE INTERESE 

 

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul obligaţiei neexecutate, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 %, pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectiva a obligaţiei. 

8.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei stabilite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă 

a obligaţiei. 

8.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, în termen de 30 

de zile de la comunicarea notificării de reziliere. 

8.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, fără nici o compensaţie, în 

termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de denunţare unilaterală, dacă acesta din urmă dă 

faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

9. RECEPŢIA SERVICIILOR PRESTATE 

 

9.1. Beneficiarul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a inspecta serviciile prestate în baza 

prezentului contract pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta Prestatorului. 

9.2. Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciile prestate corespund specificațiilor tehnice, 

parte integrantă la prezentul contract. 

9.3. Inspecţiile din cadrul recepţiei cantitative şi calitative se vor face locul de desfășurare al 

evenimentelor / sediul beneficiarului. Recepţia se va face pe bază de proces-verbal, care va fi anexat 

la factură. 

9.4. Pe toată perioada de derulare contractuală Beneficiarul are obligaţia de a anunţa Prestatorul 

în maxim 24 ore de la data prestării serviciilor și predării documentelor aferente prestării la sediul său 

despre orice ne-concordanţă cu privire la calitate precum şi despre orice altă nerespectare de clauze 

contractuale. 

9.5. Prestatorul are obligaţia să se prezinte la sediul Beneficiarului în cazul în care acesta reclamă 

la recepţie neconcordanţe faţă de cantitatea şi calitatea serviciilor prestate, în maxim 24 de ore de la 

solicitarea scrisă, pentru constatare. 



       

 

 
 

9.6. În cazul apariţiei de neconformităţi ale documentelor justificative aferente prestării serviciilor, 

controlul calităţii acestora se va efectua în conformitate cu specificatiile tehnice ale serviciilor 

menționate la art. 3.1. 

9.7. Beneficiarul va informa Prestatorul, în termen de 24 ore de la constatare, iar Prestatorul are 

obligația îndrepătrii oricărei erori constatate în documentele justificative aferente prestării serviciilor 

conform prezentului contract și ale anexelor acestuia. 

 

10. PRESTAREA SERIVCIILOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC 

 

10.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile rezultând din prezentul contract Beneficiarului, 

respectând termenele de prestare convenite prin contract. 

10.2. Data livrării este considerată data la care documentele aferente prestării serviciilor sunt aduse 

la sediul Beneficiarului. 

10.3. Certificarea de către Beneficiar a faptului că serviciile au fost prestate parţial sau total se va 

face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe 

documentele emise de Prestator pentru livrare. 

10.4. Prestarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 

recepţie a serviciilor. 

 

11. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

 

11.1. Pentru executarea contractului, plăţile datorate de Benficiar Prestatorului sunt cele din Anexa 2 
la prezentul contract – Oferta prestatorului. 
11.2. Preţurile sunt ferme în lei, neactualizabile şi nemodificabile pe toată perioada derulării 
contractului. 

 

12. AMENDAMENTE 

 

12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. Scopul actului adițional va fi în strânsă legătură cu obiectul contractului. 

 

13. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestări servicii în termenele de livrare 

convenite. 

13.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele prevăzute în 

Anexa 2 – Oferta prestatorului, la prezentul contract, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, 

Beneficiarul. Modificarea datei / perioadelor de prestare a serviciilor asumate se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

13.3. În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Benficiarului de a solicita penalităţi Prestatorului, 

în conformitate cu prevederile capitolului 8. 



       

 

 
 

 

14. REZILIEREA CONTRACTULUI 

 

14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul parţii 

lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

14.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 

judecătoreşti în cazul în care una dintre părţi: 

a) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare; 

b) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte 

părţi; 

c) primeşte o notificare (argumentată prin motive întemeiate) prin care i se aduce la cunoştinţă 

faptul că nu şi-a executat sau îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile care îi revin. 

d) denunţarea unilaterală a contractului înainte de termenul stabilit se poate face la iniţiativa ambelor 

părţi contractante cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile. 

 

15. CESIUNEA 

 

15.1  Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Beneficiarului. 

15.2  Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 

 

16. FORŢA MAJORĂ 

 

16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
16.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract,fară ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

17.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

17.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Tîrgu-Mureș. 



       

 

 
 

 

18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

 

18.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
19. NOTIFICAREA ÎNTRE PĂRŢI 

 

19.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului contract. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

19.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 

oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea se trimite prin telefon, telegramă, fax 

sau e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

19.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate 

ulterior, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

 

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

21. ANEXELE CONTRACTULUI 

Anexele contractului fac parte integrantă din contract și sunt următoarele: 
- Anexa 1 – Caietul de sarcini  
- Anexa 2 – Oferta prestatorului 

 
Prezentul contract, a fost întocmit într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi, …………………………….. 
 
 
Beneficiar          Prestator 
 
 
 
 
 

 

 

 


