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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară nr. 6:  Promovarea incluziunii sociale    
Domeniul de intervenţie 6.2: Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor  vulnerabile  pe  piaţa  muncii  
Titlul proiectului :  „PROROM” – Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare  profesională  în  rândul 

                              grupurilor  vulnerabile 

Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556 
Proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  
Resurselor Umane 2007-2013, 

Investeşte în Oameni! 

 

 

 

SC DBC SRL 

STR.LIBERTATII, NR. 5, DRAGASANI, JUD. VALCEA                               APROB,                                                          

Cod fiscal  5189904        REREZENTANT LEGAL 

Nr.33/6.2 /20.05.2014 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE  

 

 

Achizitie directa: Servicii organizare eveniment – conferinta lansare proiect/conferinta 

intermediara/inchidere 

Denumirea proiectului –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII 

PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL GRUPURILOR  VULNERABILE  

Denumirea contractului – CONTRACT PRESTARI SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT  

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE 

EVENIMENT pentru proiectul –“PROROM” – PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA 

MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL GRUPURILOR  

VULNERABILE  - Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556,  necesare pentru  implementarea 

proiectului 

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ  

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:  

OBIECT - ACHIZITIE  DIRECTA SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT 

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca 18  luni 

Valoarea estimată lei (fara TVA)  12.096,77 lei  

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 28.05.2014 – ora 14:00 

Data şi ora deschiderii ofertelor: –28.05.2014 ora 16:30 

Adresa la care se transmit ofertele: STR.  REGELE CAROL. BL. A 2, SC.A, AP. 2, DRAGASANI, 

JUD. VALCEA, COD 245700 
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Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  punct de lucru SC DBC SRL, DRAGASANI, 

STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA 

DOCUMENTE SOLICITATE: 

- conform documentatiei de atribuire. 

CERINTE MINIME: 

              Prestatorul trebuie sa asigure urmatoarele tipuri de facilitate si servicii pentru a asigura 

desfasurarea evenimentului la cele mai inalte standarde. 

A. Inchiriere sala pentru desfasurarea evenimentului   

B. Echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor  

C.Servicii de masa si pauza de cafea pentru numarul preconizat de participant. 

A.   Sala pentru eveniment: 

- Locatia solicitata pentru eveniment:  

           Asigurarea unei sali de conferinta in aria de interes a proiectului la maxim 30 km de sediul 

beneficiarului dotata cu: mese pentru 40 de personae; scaune 40 buc; prezidiu cu masa si cel putin 

doua scaune;                       

Locatia propusa trebuie sa dispuna de spatii speciale pentru servirea pauzelor de cafea si pentru amenaj

area cateringului la pranz pentru numarul de participant estimati. 

   B. Echipamente necesare: 

 

          - laptop pentru prezentarile power-point; ecran de proiecţie dimensiune adecvată pentru 

capacitatea sălii şi citirea informaţiilor pe ecran de către toţi participanţii; Aparat de fotografiat; 

videoproiector conectat la laptop prezentări PPT/PPS/PPTX/PPSX;       

          Ofertantul trebuie să asigure personal de suport tehnic şi echipament de rezervă (laptop si 

videoproiector în situaţia în care cele puse iniţial la dispoziţie se defectează). 

    C. Servicii de masa si pauze de cafea pentru toti participantii   

  

Pentru acest eveniment   serviciile se vor asigura pentru  toti participantii .  

Pauza de cafea: 

-  Cafea  si ceai; Apă minerală şi apă plată; Sucuri răcoritoare; Patiserie dulce/sărată mini 

prăjituri. 

Masa de pranz: Va fi compusa dintr‐un meniu variat care să includă feluri de mâncare calda 

Tip servire: Bufet suedez cu mancare calda si rece, salate, bauturi, patiserie;  

In timpul tuturor meselor se va asigura pentru toti participanti apa plata si apa minerala, iar la masa de 

pranz si pauza de cafea se va asigura pentru fiecare participant cafea .   

Pauzele de cafea si pranzurile se vor asigura in aceasi locatie cu sala de desfasurare a evenimentului.   

Pentru participantii la conferinta, inclusiv  prezidiu şi prezentator, pe timpul desfăşurării conferinţei se 

vor pune la dispoziţie pahare şi apă;  

Datele desfasurarii conferintelor vor fi comunicate de catre achizitor prestatorului cu minim 5 zile 

inainte de organizarea evenimentului. 

          Fiecare eveniment va avea o durată estimată de  patru  ore.  

Datele desfasurarii conferintelor vor fi comunicate de catre achizitor prestatorului cu minim 5 

zile inainte de organizarea evenimentului. 
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Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul  

  

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE 

CAROL, BL. A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322 

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului  - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: SC 

DBC SRL-  DRAGASANI, STR. LIBERTATII NR. 5, –“PROROM” – PROMOVAREA 

ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII PRIN FORMARE  PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL 

GRUPURILOR  VULNERABILE  - POSDRU/165/6.2/S/142556, POSDRU 2007 – 2013 - Axa 

prioritară – 6 / Domeniul major de intervenţie – 6.2. 
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OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

__________________________________________________________________________________, 

                                                      (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani. 

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. 

 

    Data completării ...................... 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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   Operator economic                     

SC AGROTURISM PIETROASA SRL 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

    Subsemnatul  Stanescu Ion, reprezentant împuternicit al SC AGROTURISM 

PIETROASA SRL, în calitate de ofertant la procedura de  ACHIZITIE DIRECTA  

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect, organizare eveniment 

– conferinta lansare proiect/conferinta intermediara/inchidere proiect declar pe propria 

răspundere că: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul 

sindic;  

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 

consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în 

ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am 

produs grave prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 

sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii 

criterilor de calificare si selectie. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

24.05.2014 

 

SC AGROTURISM PIETROASA SRL, 

STANESCU ION 
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DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 69
1
 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare  

1.Subsemnatul  Stanescu Ion, reprezentant împuternicit al SC AGROTURISM PIETROASA SRL, în 

calitate de ofertant la procedura de  ACHIZITIE DIRECTA  pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect, organizare eveniment – conferinta lansare proiect/conferinta 

intermediara/inchidere proiect organizata de SC DBC SRL, în temeiul art.69
1
 din OUG nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau 

acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al patrulea incusiv, ce 

deţin funcţii de decizie în cadrul SC DBC SRL nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt 

prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane 

ce deţin funcţii de decizie în cadrul SC DBC SRL. 

 

2. Subsemnatul Stanescu Ion declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni modificări 

în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 

achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 

de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

beneficiarul  are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .SC DBC SRL  cu privire la orice aspect 

tehnic şi financiar în cu activitatea legătură noastră. 

 

 

24.05.2014 

 

 

SC AGROTURISM PIETROASA SRL, 

STANESCU ION 
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SC AGROTURISM PIETROASA SRL 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere, 

 

 

Prin prezenta, subsemnatul Stanescu Ion, reprezentant legal al SC AGROTURISM 

PIETROASA SRL, declar pe propria raspundere ca NU MA AFLU in niciuna din situatiile descrise in 

OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si 

complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – precizand urmatoarele: 

- Nu ne aflam in situatia existentei unui conflict de interese; 

- Nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi compania noastra; 

- Nu exista legaturi între membrii comisiei de evaluare şi compania noastra; 

- Nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acest tip de 

achiziţie; 

 

Aceasta este declaratia mea, pe care o sustin si o semnez. 

 

SC AGROTURISM PIETROASA SRL, 
 

STANESCU ION 

 

 

 

Data: 24.06.2014 
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OPERATOR ECONOMIC  

 _____________________  

 (denumirea/numele) 

 

 

OFERTA FINANCIARA (centralizator) 

 

Nr. 

crt 

Serviciu Tip produs Cantitate  Pret 

fara 

TVA 

Total 

fara 

TVA 

TOTAL 

TVA 

1. SERVICII 

INCHIRIERE 

SALA 

-  Sala conferinta 3     

2. SERVICII 

INCHIRIERE 

ECHIPAMENTE 

- Laptop pentru 

prezentarile 

power-point; 

- Ecran de proiecţie 

dimensiune 

adecvată pentru 

capacitatea sălii şi 

citirea informaţiilor 

pe ecran de către 

toţi participanţii; 

- Aparat de 

fotografiat;  

- Videoproiector 

conectat la laptop 

prezentări 

PPT/PPS/PPTX/P

PSX  

3     

3. SERVICII 

HRANA (pentru 

40 persoane) 

-pauza cafea- 

Pauza de cafea  3 x40 

persoane 
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Data  

Semnatura reprezentant operator economic  

Stampila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  SERVICII 

HRANA  

(pentru 40 

persoane) 

-Masa pranz - 

Masa pranz     
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…………………          

(denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

              Către... 

                   (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului ........................................................................................../ (denumirea/numele ofertantului), 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, 

să furnizăm .............................................../ (denumirea serviciului), la un tarif 

de......................................(.suma în  litere şi cifre) lei,  reprezentând 

......................................................................./ (suma în litere si cifre) euro, la care se adaugă taxa pe 

valoarea adăugată în valoare de ...................................../ (suma în litere şi cifre) lei. 

 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ...................................../ 

(durata în litere şi în cifre) zile, 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. 

 

3. 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.   
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Sectiunea IV 

Contract de prestari servicii organizare eveniment – conferinta lansare proiect/conferinta 

intermediara/inchidere proiect 
Nr…………/………………. 2014 

 

În temeiul Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, in 

temeiul instructiunilor AM POS-DRU in vigoare, dar si in temeiul OMFP  1120/2013 - 

s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între: 

între: 

 

1. PARTILE CONTRACTANTE 

 

SC DBC SRL, cu sediul social in Drăgăşani, strada Libertatii nr. 5,      jud.  Vâlcea, 

telefon/  fax  0250810322, cod unic de   înregistrae    5189904, cont bancar 

RO57RNCB0264004366420057  deschis la BCR DRAGASANI, reprezentata prin 

doamnal Paun Doina, având funcţia de director, în calitate de achizitor, pe de o parte,  

 

şi  

 

    

...............................................................................................,adresa/sediul.........................

....................................., telefon/fax ......................................, numărul de înmatriculare 

................................................., codul fiscal ........................................,  cont (trezorerie, 

bancă)...................................................................................., reprezentat prin 

.......................... ..............................................................................., având funcţia 

............................................................,  în calitate de PRESTATOR. 

 

2.Definiţii 

2.1.- 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 

asumate prin contract; 
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d)servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a 

le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului; 

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

greşelii sau vinei acestora, 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, 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 din părţi; 

g)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3.Interpretare 

3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 

context. 

3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 

nu se specifică în mod diferit. 

 

4.Obiectul principal al contractului 

4.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii organizare eveniment – conferinta lansare 

proiect/conferinta intermediara/inchidere in cadrul proiectului   „PROROM” – 

PROMOVAREA ACCESULUI PE PIAŢA MUNCII PRIN FORMARE  

PROFESIONALĂ  ÎN  RÂNDUL GRUPURILOR  VULNERABILE,  Contract  

POSDRU/165/6.2/S/142556., conform caietului de sarcini anexă la contract si în 

conformitate cu dispoziţiile legale vigoare.  

4.2- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate. 

 

5.  Preţul contractului si modalitati de plata 

5.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către 

Achizitor, este de …………….. lei, la care se adaugă …………… lei, reprezentând 

T.V.A.. 

 

5.2. - Plata prestatiilor se va face  in trei transe, in baza facturii fiscale. 

 

5.3.- Plata se va realiza în contul Prestatorului nr. ............................................. deschis 

la ...................……..., în termen de 60 de zile de la acceptarea facturii fiscale si 

semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate lunar. 

 

6.Durata contractului 
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6.1.  Durata prezentului contract este de la data semnarii de catre ambele parti si până la 

ultima zi de implementare a proiectului. 

67.Documentele contractului 
7.1.- Documentele contractului sunt: 

 

a) anexele contractului        
– Caietul de sarcini 

– Formularul de oferta; 

– Alte documente (daca este cazul). 

 

b) instrucţiuni de reglementari AM POSDRU/OI POSDRU. 
 

8. Obligaţiile contractuale: 

8.1.- Prestatorul se obligă: 

- să presteze serviciile in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pentru intreaga 

perioada de implementare a proiectului; 

- să prezinte orice documente sau informatii ce au legatura cu activitatea contractata si 

solicitate de reprezentantii AMPOSDRU, de reprezentantii autoritatii contractante sau 

orice alte organe de control abilitate; 

 

 8.2.- Achizitorul se obligă: 

   - să plătească preţul către prestator conform art. 5 din contract; 

 

9. Penalităţi pentru întârziere 

9.1.- În cazul în care prestatorul, din culpa sa exclusivă nu reuşeşte să îşi execute 

obligaţiile asumate în contract, achizitorul va deduce din preţul contractului ca 

penalităţi 0,5% pe zi din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 

9.2.- În cazul în care achizitorul, din culpa sa,  nu onorează facturile în termen de 30 de 

zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta va fi obligat la plata unei 

penalităţi de 0,5% pe zi din valoarea plãţii neefectuate pentru fiecare zi de întârziere. 

 

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

10.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu celeritate, 

profesionalism şi promptitudine conform angajamentului asumat şi în conformitate cu 

oferta depusă. 

10.2.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate 

cu solicitarile caietului de sarcini la termenele convenite. Totodată, este răspunzător atât 

de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului. 

 

11.Alte responsabilităţi  

11.1.  Părţile semnatare se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor despre 

care iau cunoştinţă în temeiul prezentului contract. 
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12.Recepţie şi verificări 

12.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu cerinţele la zi ale AM POSDRU/ 

OI POSDRU 

12.2.- Verificările vor fi efectuate de către persoanele împuternicite de Achizitor în 

acest sens. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop (daca este cazul). 

 

13.Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit 

prin contract; 

13.2.  (1)Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 

acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită prin termenul de prestare 

trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 

începerii prestării serviciilor. 

           (2)În cazul în care: 

i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 

ii)alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 

contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor 

revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

13.3.- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul de 

prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. 

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

13.4.- 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. 

 

14.Ajustarea preţului contractului 

14.1.- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele 

declarate în oferta financiară, anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de 

valabilitate a contractului. 

 

15.Amendamente 

15.1.- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 

circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 

fi prevazute la data incheierii contractului. 

 

16. Garantia de buna executie a contractului 

 -NU ESTE CAZUL- 
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17.Forţa majoră 

17.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4.- 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. 

17.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 

de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 

a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-

interese. 

 

18. Încetarea contractului 

18.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

 a) prin acordul părţilor; 

 b) la data incasarii ultimei cereri de rambursare; 

 c) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare 

a prestatorului; 

 d) prin denunţare unilaterală de către Achizitor a prezentului contract, în cel mult 

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea 

contractului ar fi imposibilă sau în cazul rezilierii din orice motiv de către AM 

POSDRU/ OI POSDRU a contractelor de finanţare a proiectului. În acest caz prestatorul 

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinit până la data denunţării unilaterale a contractului; 

 e) prin reziliere în condiţiile prevăzute. 

 

19. Rezilierea contractului 

19.1   Nexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale de 

către una din părţi conduce la rezilierea de drept a contractului şi cu posibilitatea de a se 

pretinde daune-interese, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea 

în culpă nu depune digilenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a 

obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului contract în termen de 5 zile de la primirea 

notificării. 

19.2    Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă prestatorul nu mai 

are calitatea de expert recunoscut de CECCAR sau a fost sanctionat de catre 

Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR, precum si daca 

beneficiarul constata ca prestatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale sau 

inregistreaza intarzieri in executarea serviciilor de natura sa duca la carente si 

disfunctionalitati in implementarea proiectului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a 
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pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

rezilierii contractului. 

 

20.Soluţionarea litigiilor 

 

20.1.- Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta va fi soluţionata de 

către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului. 

 

21.Limba care guvernează contractual 

21.1.- Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22.Comunicări 

 

22.1.(1)Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

        (2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

22.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

23.Legea aplicabilă contractului 

 

23.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

    Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în două exemplare 

originale , câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Achizitor   Prestator 

 

 

 

S.C.  D.B.C. SRL, 

 

MANAGER PROIECT 

PAUN DOINA 

 

EXPERT ACHIZITII, 
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ELISAVESCU MARIA 

 

Vizat  juridic,  

Vultur Petre NicolaE
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