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Contract
(Lucrare de ignifugare a sarpantei acoperisului pentru corpul de clidire Centru de

recuperare-Centru de zi Alzheimer", efectuate in cadrul Complexului Multifunctional
Caraiman

Preambul

in temeiul Legii Nr. 9812016 din 19 mai 2016 pivind achizitiile publice cu

modificarile si completarile ulterioare qi a Hotdrdrii de Guvern Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie publicfi/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achizitiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract.

1. PIr{ile contractante
1.1 COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1,

Str. Caraiman, nr. 33A, telefon/fax 02112244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban

RO17TREZ70L2466027LXXXXX, deschis laTrezoreia Sector 7, re,prezentata prin Director
General Mariana Mateeas, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

qi

1.2 S.C. INSTAL STING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, intr. reconstrucliei nr. 1,bt.24, sc.

6, et. 8, ap.256, tel. 072.365.74.44, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului
cu nr. J4011781612005, Cod unic ROl8066032, cont Iban ROl8RNCB5035000094490001,
deschis la BCR Sucursala Titan, prin reprezentant legal Director Gabriel Dragos Gosoiu, in
calitate de Executant, pe de altd parte.

2. Definifii
in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract -prezentul contract qi toate anexele sale;

b. achizitor Si executant - pd\ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultddin context
d. prelul contractului - preful pl6tibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrali qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin
contract;
e. cerinlele achizitorului - caietul de sarcini gi orice alte cerinle/instrucfiuni emise de

achizitor pe durata executlrii contractului;
f. ordin: orice instrucfiune sau dispozilie emisd de achizitor cdtre executant privind execufia
lucrarelor.

c. amplasamentul lucrarei - locul unde executantul executS lucrarea;
h. utilajele executantului - aparatele, maginile, vehiculele qi altele asemenea necesare pentru

execulia gi terminarea lucrarelor qi remedierea oricdror defecliuni.
i. echipantente - aparatele, maginile, instala{iile gi vehiculele care fac parte din lucrare;
j. bunuri - utiliaje, mijloace de transport, echipamente qi lucrare provizorii sau oricare
dintre acestea, dupd caz;
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k. lucrure provizorii - toate lucrarele provizorii de orice tip, necesare pe qantier pentru

execu{ia qi terminarea lucrarelor qi remedierea oricdror defec}iuni,
t. Santier - locurile in care vor fi executate lucrarele qi unde se vor livra echipamentele qi

rnaterialele, gi oricare alte locuri prevdzute in contract ca fiind parle componentd a gantierului;

m. utilildli - reprezintl. instala{ii de suprafafd, de subteran sau aeriene ce permit distribulia de

produse petroliere, gaze, apd, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi in
proprietatea publicd sau parliculard;
n. graficul de lucrare - graficul pregdtit de executant care se actualizeazdori de cAte od este

nevoie, qi care trebuie sd justifice listele de cantitdli care trebuie executate in perioada de

refelinld in vederea rnonitorizdrii qi evaludrii ritrnului evoluliei lucrarelor in conformitate cu

contractul;
o. docunrcntele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerin{ele
achizitorului, docurnentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiliilor impuse de aprobdri,
calculele, programele de cornputer qi alt software, planqe, tnanuale pentru exploatare qi

intrefinere, modele qi alte documente tehnice (dacd existd), care se afld in custodia gi grija
executantului p6nd la data preludrii acestora de cdtre achizitor.
p. utilaje asigurate de cdtre achizitor - reprezinti toate aparatele, maginile qi vehiculele
(dacii existd) puse la dispozilie de c[tre achizitor pentru a fi utrhzate de cdtre executaut la
execufia lucrarelor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receplionate de c[tre
achizitor.
q. receplia la terminctrea lucrarelor - rccepfia efectuatd la tenninarea complet[ a lucrarelor
unui obiect sau a unei pdr-fi din construclie, independentS, care poate fr utilizatd, separat.

r. receplia finalti - receplia efectuatd dupd expirarea perioadei de garanlie.
s. proces verbal de receplie la terninarea lucrarelor - documentul intocmit qi semnat in
confonnitate cu Regulamentul de receplie a lucrarelor de construcfii gi instala{ii aferente
acestora, de cdtre comisia de receplie nurnitd de c[tre achizitot,la cererea reprezentantului
autorizat al acestuia.
t. proces verbal de receplie .finald - documentul intocrnit qi semnat in confonnitate cu

Regulamentul de recepJie a lucrarelor de construcJii qi instalalii aferente acestora, de c[tre
comisia de receptie nurnit[ de cdtre achizitor.
u. despiigubire generalii: surna, neprevdzutd expres in contract care este acordatd de cdtle
instanla de judecatd sau este convenitd de cdtre p[r'!i ca qi despdgubire platibilA par]ii
prejudiciate in unna incdlcdrii contractului de cStre cealaltd parte.

v. penulitate contractuald: despdgubirea stabilitd in contractul de execulie lucrare ca fiind
platibila de c[tre una din p[{ile contractante c[tre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau

indeplinire necorespun zdto ar e a obli galiilor din contract;
w. garanlia de bunii execulie : garan{ia se constituie de cdtre executant in scopul asigurdrii
autoritd{ii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativd qi in perioada convenitd a

contractului.
x. perioada de garanlie a lucrarelor : perioada de timp cuprins[ intre data recep]iei la
tenninarea lucrarelor gi data recepliei finale, acdrei duratd se stabileqte prin contract.
y. forla nrujorii - orice eveniment extem, irnprevizibil, absolut invincibil gi inevitabil, care
nu putea fi prevdzut la momentul ?ncheierii contractului qi care face imposibilS executalea qi,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca umlare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat
forf[ majord un eveniment asemenea celol de rnai sus care, fbr5 a crea o imposibilitate de

executaLe, face extretn de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pa(i;
z. act adiliottal: document prin care se pot rnodifica tennenii qi condiliile contractului.



aa. clttflict de interese inseamnd orice eveniment care influenleazd capacitatea executantului

de a exprima o opinie profesionald obiectivd qi irnparliald, sau care il impiedic[ pe acesta, in
orice mornent, sd acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al

Proiectului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte

angajarnente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restriclii sunt de asemenea

aplicabile oricdror sub-contractanfi, salaria{i qi experfi ce acfioneazd sub autoritatea gi

controlul executantului.
bb. zi - zi calendaristicd; un - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular vor
include fonna de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2 Tennenul"zT" ori "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se

specificd in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Executantul se obligd sd execute "Lucrari de ignifugare a sarpantei acoperisului peutru
corpul de clddire Centru de recuperare-Centru de zi Alzheitner", efectuate in cadrul
Cornplexului Multifunctional Carairnan cu personal autorizat, in perioada convenita qi in
confonnitate cu obliga{iile asumate prin prezentul contract.
4.2 Prelul pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de calre achrzitor este 13.462
lci fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 2.557 r78 lei, valoarea totala a contractului
fiind de 16.019,78 lei, astfel:

5. Durata contractului
5.1 Prezentul contract intrd in vigoare la data sernndrii acestuia de cdtre ambele par-li

contractante si este valabil pana la data de 31.12.2021.

6. Aplicabilitate
6.1 Contractul intrd in vigoare la data semndrii lui de cdtre ambele parJi.

6.2 Durata de execulie incepe de la data emiterii ordinului de incepere a obligaliilor asuntate

de executantul ce fac obiectul contractului.

Denumirea obiectului Cantitate
Pref

unitar/lucrare
lei fari TVA

Pre{ total
lei farl
TVA

Valoare
total5 lei
cu TVA

Montat uqi antifoc 890x1400 mm,
rezistenfd minim 60 minute, acces
pod secundar CRMCZA

2 2.856 5.7t2 6.791,28

Montat chepeng antifoc 930x1130
mrn, rezistenta minim 60 minute,
pod acces pod principal CRMCZA

1 2.400 2.400 2.856

Demontare/montare pdnzd
anticondens 830 mp

1 t.200 1.200 1.428

Lucrare de ignifugare structurd
lemn qi pdnzd anticondens acoperiq
com de cladire CRMCZA

830 mp 5 4.1 50 4.938,50

TOTAL 13.462 16.019.78



6.3 in situafia sistarii lucrarei din motive neimputabile pa(ilor contractante, durata de

execulie se decaleazi in mod corespunzdtor.

7. Documentele contractului sunt:
- propunerea tehnico -fi nanciard;
- caietul de sarcini qi anexele la acesta;

- detaliu achizitie directa atribuita nr. DA

8. Standarde
8.1 Lucrare de ignifugarc a sarpantei acoperisului pentru corpul de cl[dire Centru de

recuperare-Centru de zi Alzheirner, efectuata in cadrul Cornplexului Multifunctional
Caraiman va respecta standardele gi prescripliile tehnice, prezentate de cdtre executant in
propunerea sa tehnicd in confonnitate cu cerintele din caietul de sarcini.

9. Obligatiile principale ale EXECUTANTULUI
9.1 (1) Executantul are obligalia de a executa lucrarea prevdzuta in contract cu

profesionalismul qi prornptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in confonnitate cu

pt'opunerea sa tehnicd, cu cerin{ele caietului de sarcini qi cu obligaliile asumate prin prezentul
contract.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarii in confotmitate cu

propunerea sa tehnicd, pe toatd perioada de derulare a contractului. Totodatd, este rdspunzitol
atAt de siguran{a tuturor opera}iunilor qi rnetodelor de prestare utilizate cit qi de calificarea
personalului folosit pe toatd perioada contractului.
9.2 Executantul are obligalia de a pune la dispozi{ia achizitorului datele necesare despre
personalul deservent gi despre utilajele afectate executarii lucrarii contractate pe toata durata

de derulare a contractului.
9.3 Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului oriunde igi
desfbqoard activitdlile legate de indeplinirea obligaliilor asurnate prin contract. P[r'[ile
contractante au obligalia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilol lor.
9.4 Executantul va rezolva solicitdrile achizitorului, in confonnitate cu cerinlele caietului de

sarcini.
9.5 Executantul se obliga sa despdgubeascd achizitor-ul irnpotriva oricdror:
i) reclama{ii gi ac{iuni in justilie, ce rezultd. din inc[lcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nurle, mdrci inregistrate, etc.), legate de echipameutele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele
achizi!ionate; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, afelente, cu exceplia sitr.ra{iei

in care o astfel de incdlcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de

c[tre achizitor.
9.6 SA intocmeascd in 2 exernplare, situa{ia de lucrari gi si o inarnteze achizitorului pentru
decontare, irnpreun[ cu factura qi cu docurnentele justificative aferente. Documentele primare
se vor pdstra qi arhiva in confonnitate cu prevederile legale privind pdstrarea documentelor
respective, la executant pentru a fi puse la dispozilia achizitorului gi a organelor abilitate de

control ori de cAte ori este nevoie.
9.7 Executantul are obligalia sd execute lucrarea contractata cu operativitate, in mod complet
conform tennenelor convenite sau prevdzute in caietul de sarcini, utilizAnd toate resursele
umane qi tehnologice la pararnetrii reali. in situatiile in care situa{iile o impun (ternperaturi
extrerne, precipitalii abundente, inunda{ii, viscol putemic, ninsori abundente, alte urgente),
executantul va efectua prestaliile contractate la sirnpla ingtiinlare a sa de cdtre achizitor.



9.8 Executantul are obligalia sa organizeze, sd conduca qi sa controleze activitaiea
personalului afectat executdrii prezentului contract.
9.10 Executantul are obligalia sd rdspundd de siguranla tuturor operaliunilor qi rnetodelor de

executie utiTizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe durata efectudrii lucrarii;
9.11 Executantul are obligalia sd rdspundd de modul de indeplinire a obligaliilor contractuale,

achizitorul fiind exclus de la rdspundere, mai pufin pentru fapta proprie sdv6rqit[ in alte

condilii decAt cele de fo(a rnajord ori alta cauzd exoneratoare de rdspundere.

9.12 Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului oriunde iqi

des{dqoard activitdlile legate de indeplinirea obliga}iilor asumate prin contract;
9.13 Executantul are obligalia sd indeplineascd orice altd obligalie care ii revine potrivit
nonnelor aplicabile in vigoare
9.14 Executantul poarld intreaga rdspundere pe toata durata de indeplinirea a contractului
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca unnare a nerespect[rii
prevederilor contractului qi ale documentatelor acestuia;

9.15 Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acJiunilor in
justi{ie, daune-intetese, costurilor, taxelor qi cheltuielilor, indiferent de natura 1or, pentru cale
responsabilitatea revine prestatorului ;

9.16 Executantul are obligaJia de a respecta conven{ia de protec{ia muncii, plevenirea gi

stingerea incendiilor;
9.17 Executantul este obligat sd inlocuiascd persoanele care executa lucrarea
necorespun zdto ar e, I a noti fi carea scdsa a achizitorului.
9.18 Descrierea derularii lucrdrii de ignifugare:

Cur5{area de praf sau alte materiale a podelei podului corpului de cladire CRMCZA,
apartinand Complexului Multifunctional Caraiman, precrun si preluarea deseurilor lezultate.
Spargerea perelilor qi montarea a doua uqi antifoc cu rezistenta de minirn 60 minute pe holul
etaj 2, Corp cl5dire CRMCZA pentru a putea avea acces in zona unde acoperigul coboar6 sub

cota etajului 2.

Montarea chepengului antifoc cu rezisten!5 de minirn 60 minute in zona hol etaj 2, acces in
pod principal.
Demontarea foliei anticondens ce acoperd vata mineralS sub astereal5.

Aplicarea prin pulverizare a substantei de ignifugare pe suprafata lemnoasa a sarpantei
acoperisului corpului de cladire CRMCZA, aparlinand CM Caraiman.
Aplicarea substan;ei de ignifugare pe folia anticondens pein imersia acesteia.

Remontarea foliei anticondens ignifugate.
La terminarea lucrarilor se va intocrni un proces-verbal de receptie provizorie confonn
modelului din Norma tehnica C5811996, pag. 18. Se vor preleva de probe de material
ignifugat care se vor sigila de cltre executant, respectiv achizitor si trimite spre analizare a
efectelor termoprotectiei la un laborator autorizat. Dupa analizarea probelor laboratorul va
emite un buletin cu privire la comportamentul la foc al mostrelor, care va fi inmanat
benefi ciarului lucrarii de ignifugare.

9.19 Garantia:
Garantia lucrarii de ignifugare va fi de minim 24 htnt, si va decurge din momentul semnarii
procesului verbal de receptie.

10. Obliga{iile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul are obligalia de a pune la dispozitia executantului orice informalii pe care
acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
10.2 Achizitorul se oblig[ sd recepJioneze lucrarea executata ce face obiectul prezentului
contract, in confonnitate cu cele prevdzute in caietul de sarcini.
10.3 Achizitorul se oblig[ s[ plIteascd contravaloarea lucrarii executate cdtre executantul,
consemnate in documentele primare.



10.4 Achizitorul se oblig[ sa anunie Executantul, in timp util, in legatura cu toate modiflcarile
suruenite fald de rndsurile dispuse gi care ar necesita schimbdri in ceea ce priveqte efectuarea
activitdli1or contractate.
10.5 Achizitorul va nominaliza un reprezentant care are obligatia de a unn[r'i situa{iile ce

necesitd intervenfiile stabilite in caietul de sarcini qi termenele in care a fost executatd

renredierea, calcularea zilelor de int6rziere in executarea remedierilor gi punctele de

penalizare acumulate.

11. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabila a obliga(iilor
11.1 Pentru intdrzierea in executarea lucrarii ce face obiectul contractului prin nerespectarea
caracteristicilor tehnice prev[zute in caietul de sarcini, Executantul va supofia plata unor
penalitali astfel :

- pentru lucrarea rcalizata cu intArziere, penalitdlile vor fi in cuantum de 0,05% din
valoarea lucrarilor nerealizate pentru fiecare zi de intfuziere;

- in cazul in care nu poate fi stabilitd valoarea lucrarilor efectuate cu int6rziere
executantul datoreaz1, achizitorului daune moratorii in cuantum de 0,05% din valoarea
contractului pentru fiecare zi deintdrziere;

- Achizitolul are dreptul de a opta intre a cere executarea intocmai a obliga{iilor'
asumate de cltre executant sau a cere rezilierea contractului in concordanla cu prevederile din
contract qi, in plus, in olice situa{ie, are dreptul de a calcula qi cere penalitdlile de int1rziere
calculate potrivit capitolului de fa{a.

ll.2 in cazul intirzierii la plat6, Achizitorul datoreazd Executantului contractant, pentru
fiecare zi dup[ data scaden{ei surnei facturate, penalitdli de intdrziere de 0,05% pe zi aplicate
la valoarea fbr[ TVA a facturii neonorate in tennen.

12. Incetarea contractului
12.l Prezentul contractinceteazd de drept: prin ajungerea la ter-men

12.2 Contractul poate inceta qi in unndtoarele cazuri:
- prin acordul de voinld al pdrJilor;
- plin rezilierea de cltre o parte ca uflnare a neindeplinirii sau indeplinirii in rnod

necorespunzdtor a obliga{iilor asurnate prin prezentul contract, de c[tre cealaltd par1e, ou
notificare prealabild de 15 zile a p[r-]ii in culp[;

- denuntare unilaterala de catre autoritatea contractanta, prin notificare prealabild in 15

217e.

Clauze specffice

13. Alte responsabilitlti ale Executantului
13.1 (1) Executantul se obligd s[ supravegheze executia luclarii la standardele de calitate
convenite, qi olice alte resurse cerute de qi pentru contract, in mlsura in care necesitatea
asigurlrii acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in rnod rezonabil din
contract, pe toata perioada de derulare a contractului.
(2) Executantul are obligaiia de a asiguta paza utilajelor, echiparnentelor, materialelor, etc,
rlecesare indeplinirii prezentului contract, inclusiv asigurarea acestora.
13.2 Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarii in confonnitate cu caietul
de sarcini. Totodatd, este rispunzdtor at1tt de siguranla tuturor operafiunilor qi rnetodelor de
executie ttrhzate, cAt qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
13.3 Executantul este pe deplin responsabil de integritatea utilajelor gi echipamentelor.
13.4 Executantul este rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor opera{iunilor qi metodelor de
executare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe durata contractului gi de

aserrenea are obligalia de a supraveghea executia lucrarii cerute.



13.5 Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru

eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca unnare a nerespectdrii prevederilor
caietului de sarcini.

L4.Cesiunea
14.1 Executantul are obligalia de a nu transfera total sau parJial obligaliile sale asutnate prin
contract.

15. Alte responsabilitnti ale Achizitorului
15.1 Achizitorul se obliga sd pun[ la dispozilia executantului orice facilitdfi qi/sau infonnalii
pe care acesta 1e-a cerut in propunerea tehnicd qi pe cale le considerd necesare indeplinirii
contractului.
15,2 Achizitorul se obliga sd pldteascd contravaloarea lucrarii efectuate de cdtre Executant,
confonn prevederilor contractuale.
15.4 Achrzitorul are dreptul de a supraveghea desfEqurarea efectudrii lucrarii contractate de a
controla, verifica gi de a stabili confonnitatea lor cu specifica{iile cuprinse in anexele la
contract.

16. Recep{ie qi verificiri
16.1 Recepfia lucrarii se face de cdtre persoanele desemnate de cdtre achizitor.
16.2 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executie a lucrarii pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
16.3 Achizitorul sau reprezentantul s5u are dleptul de a verifica qi/sau testa tnodul de executie
a lucradi, pentru a verifica confomritatea 1or cu specificaliile din caietul de sarcini.
16.4 Executantul se obligd sd rdspund[ pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el.
qi pe cele ale lucrarii, dup[ ce a fost recepiionatd de cdtre achizitor.

17. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
17.1 Executantul are obliga{ia de a incepe executia lucrarii confonn ordinului de incepere.
17.2 (I) Lucrarea executata in baza contractului trebuie frnalizata in tenlenul convenit de

pdr-|i, tennen care se calculeazd, de la data men{ionatd in ordinul scris emis de achizitor in
acest sens, in condiliile caietului de sarcini qi ale contractului.

18. Modalitn(i de platl
18.1 Achizitorul se oblig[ s[ plateascd prelul cdtre executant in tennenul de 30 de zile de la
prirnirea facturii.
18.2 Achizitorul nu are dreptul s[ efectueze, iar Executantul sd solicite, pld{i in avans.

18.3 Lucrarea va fi decontata pe baza vertftcdrii qi certificdrii de cdtre reprezentanlii
achizitorului a situaliilor de plata insolite de documentele justificative aferente, avdndu-se in
vedere lucrarea efectiv (real) executata, caTitatea qi alte elemente necesare.

19. Ajustarea pre{ului contractului
19.1 Pe parcursul indeplinirii contractului, prelul contractului este fem.

20. Forfa majorl
20.1 ForJa rnajora este constatata de o autoritate competentd.
20.2 Fofia majora exonereaz[ p[(ile contractante de indeplinirea obliga]iilor asumate
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta aclioneazd.
20.3 indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forJei majore, dar fbrS

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau p[4ilor pAn[ la apariJia acesteia.

prin



20,4 Partea contractantd care invocd forfa majora are obligalia de a notifica celeilalte parfi,

imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsui care ii stau la dispozilie in
vederea limitdrii consecinlelor.
20,5Dacd forfamajord.ac\ioneaz6 sau se estimeazd cI va acfiona o perioadamai mare de 3

luni, fiecare parte ya avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a

prezentului contract, frrd cavreuna din pdrti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solufionarea litigiilor
2l.l Achizitorul qi executantul vor depune toate eforlurile pentru arezolva pe cale amiabila,

prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
leg[turd cu indeplinirea contractului.
27.2in cazul litigiilor ce au ca obiect surne de bani, dac[, dup5 75 zrle de la inceperea acestor

tratative, achizitorul gi executantul nu reu$esc s[ rezolve in mod arniabil o divelgenta
contractual[, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de cdtre instanJele judecdtolegti

de la sediul Achizitorului.

22. Limba care guverneazil contractul
22.1Linba care guvemeazd contractul este lirnba rofi1ana.

23. Comuniciri
23.1 (1) Orice comunicare dintre pdr-{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transrnisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistlat atAt in momentul transmiterii, cAt r

primirii.
23.2 Comunicdrile intre pa(i se pot face gi prin telefon, telegram[, telex, fax
condilia confirm[rii in scris a prirnilii comunicirii.

24, Legea aplicabila contractului
24.1Contractul va fi interpretat confonn legilor din Rominia.
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