
 

 
 

 

ACORD-CADRU 

DE PRESTARI SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE 

In temeiul:  

 Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, 

 

 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, 

s-a incheiat prezentul Acord-cadru pentru o perioada de 24 luni avand ca obiect „PRESTAREA 

SERVICIILOR DE DE PAZA SI PROTECTIE,” cod CPV 79713000-5   

1. Partile contractante 

1.1. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin Gorgos” cu sediul in Bdul. Pictor  

Nicolae Grigorescu, nr.41, tel 021341.20.31, fax 021341.20.35  cod fiscal : 14908162, cont 

trezorerie RO 45TREZ724F660601200130X   deschis la Trezoreria sector 3 reprezentată 

prin Ec Mariana Valy Besoiu -  MANAGER in calitate de achizitor, pe de o parte si 

1.2. S.C. ............................, cu sediul social in ..............................., telefon ..............., fax: 

..................., e-mail: ........................... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

........................, CUI ......................, cod IBAN nr. ............................ deschis la Trezoreria 

.............................., legal reprezentata de ........................., avand functia de ......................, 

in calitate de Promitent - Prestator, 

2. Definitii 

Art. 2.1 - In prezentul acord-cadru urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - acordul-cadru, contractul subsecvent şi toate anexele lor; 

b) achizitor şi prestator - partile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt acestea numite in 

prezentul acord-cadru; 

c) achizitor şi prestator – partile contractului subsecvent, aşa cum sunt acestea sunt determinate 

in urma atribuirii fiecarui contract subsecvent; 

d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

e) Servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; 

f) forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibila şi inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibila executarea şi, respectiv, indeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 

orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 



 

 
 

asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extreme de 

costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

4. Scopul si obiectul Acordului-cadru 

4.1. Scopul acordului cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor 

guverna contractele subsecvente de servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii 

prezentului acord-cadru. 

4.2. Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca 

obiect prestarea serviciilor de PAZA SI PROTECTIE, pentru SPITALUL DE 

PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin Gorgos 

4.3. Prestatorul se obliga ca, prin contractele subsecvente care ii vor fi atribuite, sa presteze 

servicii de paza, protectie pentru  SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin 

Gorgos, in conditiile convenite in prezentul acord–cadru şi in functie de necesitatile 

concrete ale autoritatii contractante, cuprinse in Caietul de Sarcini sau in celelalte parti ale 

Documentatiei de atribuire. Serviciile de paza si protectie vor fi prestate zilnic, permanent 

(24 din 24 de ore), pentru obiectivul SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin 

Gorgos în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

5. Durata acordului-cadru 

5.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, de la ........................... pana la 

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

5.2 - Orice contract subsecvent, atribuit in temeiul prezentului acord-cadru, va intra in vigoare 

la data stabilita in respectivul contract subsecvent si işi va inceta efectele dupa indeplinirea 

tuturor obligatiilor de catre ambele parti. Contractele subsecvente se vor incheia in functie 

de necesitatile achizitorului, numai in perioada de valabilitate a Acordului-cadru, respectiv 

24 de luni de la semnarea acestuia de catre ambele parti. 

5.3. Perioada de 24 de luni reprezinta perioada in interiorul careia contractul subsecvent trebuie 

sa fie atribuit, nu si prestat/finalizat. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata 

de valabilitate a acordului-cadru.Durata contractului subsecvent va putea fi prelungita, cu 

acordul partilor, prin act aditional. 

6. Documentele acordului cadru 

a) caietul de sarcini, 

b) propunerea tehnica si propunerea financiara,  

c) acord de subcontractare (daca acesta exista), 

d) angajament privind susţinerea tehnica si profesionala a ofertantului (daca acesta exista),  

e) acordul de asociere, daca este cazul, 

f) polita de asigurarea de raspundere civila constituta de prestator, 

g)licentele de funtionare emise de catre I.G.P.  



 

 
 

 

7. Pretul unitar al serviciilor 

7.1.Pretul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator in propunerea financiara, 

anexa la prezentul acord-cadru. 

7.2. Preturile unitare, aferente prezentului acord-cadru, prevazute in oferta promitentului- 

prestator sunt ferme pe intreaga durata de derulare a prezentului acord-cadru. 

7.3.Prestatorul are dreptul de a emite factura ulterior intocmirii proceselor verbale de receptie 

a serviciilor catre Achizitor.  

7.4.Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator în termen de 60 zile calendaristice 

de la data primirii facturii de catre Achizitor si numai daca factura emisa este insotita de 

documentele justificative ale prestarii serviciilor constand in procese verbale de receptie 

fara obiectiuni a serviciilor. 

8. Ajustarea pretului unitar 

8.1.Pe parcursul derularii contractului subsecvent nu se accepta ajustarea pretului unitar ofertat 

la incheierea acordului-cadru. 

10. Obligatiile prestatorului 

10.1.Prestatorul se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu in perioada de 

valabilitate a acordului-cadru, sa presteze serviciile de paza si protectie pentru SPITALUL 

DE PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin Gorgos  in conditiile convenite in prezentul 

acord-cadru şi in contractul subsecvent. 

10.2. Prestatorul se obliga ca serviciile prestate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in 

propunerea tehnica, parte integranta la prezentul acord-cadru. 

10.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de paza si protectie, astfel cum au fost 

prevazute in prezentul acord – cadru, ori de cate ori Achizitorul solicita incheierea unui 

contract subsecvent. 

10.4.  Prestatorul se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si 

sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele 

subsecvente. 

10.5. Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului acord-cadru, 

sa notifice Promitentul-achizitor in termen de 3 zile de la aparitia oricarei situatii 

prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta 

situatie (declansarea procedurii de insolventa, datele de identificare ale administratorului 

judiciar, orice informatii cu privire la starea de fapt a societatii). 

10.6. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

a) reclamatii şi actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, şi 



 

 
 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 

achizitor. 

 

10.7. Pentru asumarea totala a raspunderii pentru eventualele pagube produse, prestatorul va 

prezenta in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului de prestari 

servicii de ambele parţi, polita de asigurare de raspundere civila a societatii de paza si 

protectie pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti, 

ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, prejudicii constatate ca fiind din vina 

agentilor de paza, inclusiv pentru furturi, deteriorari de orice natura asupra bunurilor, 

marfurilor, dotarilor, elementelor vehiculelor aflate in proprietatea sau custodia 

Beneficiarului sau tertilor din cadrul obiectivului incredintat spre paza Prestatorului, 

comise de catre personalul Prestatorului. Valoarea politei in caz de eveniment va fi in 

valoare de minim 500.000 euro/eveniment, valabila pentru toata perioada de valabilitate 

a prezentului contract. Polita se va prezenta in original sau in copie lizibila cu mentiunea 

„conform cu originalul”, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului. Prestatorul 

va prezenta achizitorului si dovada platii primei/primelor de asigurare. Neprezentarea 

politei, in termenul specificat, da dreptul achizitorului sa rezilieze prezentul contract  fără 

termen de graţie, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalităţi şi fără intervenţia 

vreunei autorităţi sau instanţe de judecată şi/sau arbitrale, printr-o simplă notificare 

adresată Prestatorului. 

10.8. Promitentul-prestator se obliga sa nu cesioneze drepturile si obligatiile sale asumate prin 

prezentul acord cadru unei terte persoane. 

10.10. In cazul in care, Promitentul-prestator este o asociere alcatuita din doua sau mai multe 

persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul acord-cadru. 

10.11. Promitentul-prestator se obliga să prelucreze datele cu caracter personal la care are acces 

pe parcursul derularii prezentului contractului cu respectarea dispozițiilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date și doar în baza instrucţiunilor primite de la achizitor. 

10.12 Promitentul-prestator se obliga să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate 

pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau 

ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva 

oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

10.13 Factura fiscala va fi emisa de promitentul-prestator si va fi insotita de procesul-verbal de 

prestatie si pontajul aferent, avizate si asumate de catre reprezentantul legal al 

prestatorului si reprezentantul desemnat al achizitorului. 

10.14.Prestatorul se mai obligă: 

a) să presteze serviciile la standardele si performanţele prezentate in propunerea tehnica, 



 

 
 

caietul de sarcini si cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul pentru care s-a 

încheiat prezentul contract; 

b) Pastreaza confidentialitatea datelor  pacientilor si a informatiilor la care are acces conform 

legislatiei in vigoare; 

c) Să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale; 

d) să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract; 

e) să acorde gratuit sprijin Achizitorului la întocmirea planului de pază şi apărare a 

obiectivului şi împreună să stabilească dispozitivul de pază, necesarul de mijloace şi 

amenajări tehnice de pază şi alarmare cât şi alte măsuri care să asigure securitatea deplină 

a obiectivului păzit; planul de pază şi apărare va fi trimis pe e-mail Achizitorului la adresa 

................... cel tarziu cu 3 zile inaintea inceperii derularii contractului; 

f) sa asigure coordonarea si supervizarea zonelor de acces in obiectiv; 

g) Să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările obligatorii; 

h) Să asigure paza şi apărarea integrităţii tuturor bunurilor si valorilor aflate în interiorul 

obiectivului; 

i) sa suporte in totalitate pagubele produse in cazul in care serviciile oferite nu vor atinge 

parametrii calitativi prezentaţi în ofertă; 

j) sa informeze in scris conducerea Achizitorului despre producerea oricarui eveniment in 

timpul executarii serviciului si despre masurile luate; 

k) sa sesizeze Achizitorul, ori de cate ori apar evenimente de natura a prejudicia patrimoniul 

acestuia. Sesizarea organelor de urmarire penala se va efectua numai de catre Achizitor; 

l) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu regulile de acces stabilite de 

Achizitor in planul de paza si aparare, atât pentru salariaţii proprii, cât şi pentru 

reprezentanţiialtor persoane juridice sau a altor personae fizice; 

m) Să-şi înştiinţeze de îndată şefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpul 

exercitării serviciului şi despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgenţă la 

cunoştinţa factorilor de conducere ai spitalului ( obiectivului) 

n) sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si 

respectarea normelor de sanatate si securitatea in munca, P.S.I si protectia mediului 

specifice activitatii desfasurate, fara a periclita viata sau sanatatea oamenilor sau a aduce 

prejudicii materiale. 

o) sa contribuie la activitatile legate de prevenirea si stingerea incendiilor pana la sosirea 

formatiunilor specializate si dupa sosirea acestora, fara neglijarea obligatiilor sale specifice 

din planul de paza si aparare; 

p) in caz de calamitati (cutremure, inundatii, etc.), sa anunte imediat conducerea Achizitorului 

si sa participe la salvarea bunurilor si persoanelor; 

q) sa pastreze confidentialitatea aspectelor reglementate prin planul de paza si aparare si a 



 

 
 

clauzelor stipulate in prezentul contract; 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; 

r) sa sigure echipamentul pentru personalul de paza si dotarea prevazuta in planul de paza si 

aparare; să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută 

în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract; 

s) sa instruiasca personalul din subordine in legatura cu prevederile legislatiei in materie, a 

consemnelor posturilor, a modului de actiune in diverse situatii, cat si cu privire la portul 

tinutei, ingrijirea si fiolosirea mijloacelor tehnice din dotare; prestatorul este pe deplin 

responsabil pentru execuția serviciilor în termenele stabilite în caietul de sarcini pentru 

fiecare activitate în parte; Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor 

și metodelor de prestare utilizate,, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului; 

t) sa tina evidenta serviciului de paza si a evenimentelor petrecute in timpul executarii pazei 

obiectivului; 

u) Să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect pentru 

beneficiar, angajaţii si clientii acestuia; 

v) Să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute pentru aceasta, 

prevăzute în planul de pază; 

w) sa nu permita accesul in obiectiv a persoanelor aflate in stare de ebrietate; să nu permita 

accesul in obiectiv si să legitimize persoanele despre care există date sau indicii că au 

săvârşit infractiuni sau alte fapte ilicite în cadrul obiectivului păzit, pe cele care încalcă 

normele interne stabilite prin regulamentele proprii obiectivului, întocmind totodata un 

proces verbal, cu măsurile luate; 

x) Prestatorul  de servicii se obliga sa asigure protejarea persoanelor (angajaţi ai spitalului, 

cetăţeni şi agenţi economici aflaţi în interiorul obiectivului asigurat) împotriva oricăror acte 

ostile care le pot periclita viaţa, integritatea corporală sau sănătatea. Se va asigura 

interventia rapida, in maxim 10 minute, prin intermediul echipajelor specializate, in caz de 

eveniment la obiectivul din contract. Prin eveniment se intelege: patrunderea neautorizata 

in spatiile protejate, tentativa de sustragere a bunurilor apartinand beneficiarului, 

solicitarile telefonice exprese ale beneficiarului cat si amenintarile asupra integritatii fizice 

a personalului angajt si al pacientilor. 

y) sa prezinte la control organelor de politie sau reprezentantilor Achizitorului, toate 

documentele privind serviciul de paza; 

z) Prestatorul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor folosite pe toată durata 

contractului; Prestatorul răspunde pentru prepuşii lui, în condiţiile legii, în cazul 

nerespectării regulilor de comportament şi disciplină stabilite prin regulamentele proprii;  

aa) Să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului în scopul 

unei bune desfăşurări a activităţii de pază şi protecţie; 



 

 
 

bb) Sa verifice la terminarea programului  sistemul de inchidere : ferestre , birouri , usi , magazii 

cc) se obliga ca la sfarsitul lunii, factura fiscala sa fie insotita de pontajul lunar, cat si de 

procesul verbal de receptie. 

11. Obligatiile achizitorului 

11.1. Achizitorul se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite prestatorului, sa 

achizitioneze serviciile de paza si protectie, pentru SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

“Dr.Constantin Gorgos in conditiile convenite in prezentul acord-cadru si in conditiile 

prevazute in caietul de sarcini. 

11.2. Achizitorul se obliga sa nu incheie, pe durata prezentului acord-cadru, un nou acord-

cadru, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze servicii care fac obiectul prezentului 

acord-cadru, cu exceptia cazului in care promitentul-prestator declara ca nu mai are 

capacitatea de a raspunde solicitarilor. 

11.4. Să plateasca factura in termenul stabilit prin contract și sa receptioneze la sfarsitul lunii 

serviciile prestate, daca sunt conforme obligatiilor asumate de Prestator, precum şi ori de 

câte ori este necesar; 

12. Încetarea acordului cadru 

12.1. Prezentul acord-cadru inceteaza in urmatoarele conditii: 

a) prin acordul partilor; 

b) ajungerea la termen a acordului-cadru. 

c) prin reziliere.  

d) la data anularii sau retragerii licentei de functionare. Prestatorul are obligatia sa 

comunice de indata Achizitorului anularea sau retragerea licentei. 

e) prin denunțare unilaterală din partea ambelor părți contractante, printr-o notificare 

scrisă adresată celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile înainte de denunțare. 

13. REZILIEREA ACORDULUI CADRU 

Art.13.(1) Achizitorul poate rezilia acordul cadru cu efecte depline, fără termen de graţie, fără 

necesitatea îndeplinirii unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 

instanţe de judecată şi/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată 

Prestatorului, în oricare dintre situaţiile următoare: 

a) Prestatorul îşi încalcă oricare din obligaţiile prevăzute de art.10 din prezentul acord 

cadru. 

b) Prestatorul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea emisă de 

către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din prezentul contract; 

c) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a 

procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub 

administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, şi-a suspendat activitatea, sau 

se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată 

de lege; 



 

 
 

d) Împotriva Prestatorului a fost pronunţată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, 

corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală; 

e) Apariţia oricărei alte incapacităţi care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi 

semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract; 

f) Apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 

şi care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât 

îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public; 

Art.13.2. În caz de reziliere a acordului cadru Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la 

Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit orice pierdere 

sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine. 

Art.13.3.  Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru 

serviciile de furnizare efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau 

prejudiciu suferit.La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri 

imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt şi organizat astfel încât 

costurile aferente să fie minime. 

Art.13.4. Prestatorul poate rezilia  acordul  cu o notificare prealabila de minim 40 de zile 

lucrătoare dacă Achizitorul: 

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în 

termenul  stabilit de părți. 

b) nu îşi îndeplineşte în mod repetat obligaţiile asumate, cu privire la care a fost notificat 

în mod repetat; 

c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părţi a acestora pentru mai mult de 20 zile, 

pentru motive nespecificate în prezentul acord cadru sau independente de culpa 

Prestatorului 

Art.13.4.Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru in perioada 

de valabilitate a acestuia, in cazul in care contractantul se afla, la momentul atribuirii 

contractului sau pe perioada derularii acestuia, in una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice. 

14. AMENDAMENTE 

Art.14.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru, de a conveni 

modificarea clauzelor acordului-cadru, prin act aditional, in cazul aparitiei unor 

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

putut fi prevazute la data incheierii acordului-cadru. 

Art.15. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

a) În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin acordul 

cadru  sau contract atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalitaţi 0,06% pe zi de intarziere din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă 

a obligaţiilor.  



 

 
 

b) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi 0,06% pe zi de 

intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

Art.16. CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA 

a) Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

prezentul acord cadru decât cu acordul prealabil scris al Achizitorului.  

b) Subcontractarea nu este permisă, decât cu acordul prealabil scris al Achizitorului. 

17. FORŢA MAJORĂ 

(1) In sensul prezentului articol, forta majora reprezinta un eveniment independent de 

vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, care nu se datoreaza intentiei sau culpei 

acestora, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului acord cadru si care impiedica 

partile contractante sa-si execute, total sau partial, obligatiile asumate. Sunt considerate 

asemenea evenimente conflictele armate, miscarile sociale, incediile, inundatiile sau 

orice alte calamitati naturale sau restrictii aparute ca urmare ca urmare a unei carantine 

sau a unui embargo, enumerarea neavand un caracter limitativ, ci enuntiativ. Conflictele 

de munca nu reprezinta forta majora. Nu este considerat caz de forta majora un 

eveniment asemanator celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 

face extreme de costisitoare executarea obligatiilor oricareia dintre Parti. 

(2) Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a prevederilor prezentului acord ca urmare a unor condiţii de forţă 

majoră. 

(3)  Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în 

scris celeilalte părţi in termen de 5 zile calendaristice de la data producerii 

evenimentului si sa furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare in acest sens. 

(4) Forţa majoră este constatată de Camera de Comerţ şi Industrie a României ( CCIR) sau 

altă autoritate competentă și se va proba prin documente în cel mult 15 zile de la data 

producerii cazului de forţă majoră, sub sancțiunea neluării în seamă forței majore. 

18. Litigii 

a) Achizitorul 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 legatură cu îndeplinirea acordului cadru. 

b) Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte 

poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din Bucuresti 

.  

19. Comunicari si Notificări 

a) Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre Parti catre cealalta este 

valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati 

(i) personal, (ii) prin curier cu confirmare de primire, (iii) prin posta electronica - e-

mail sau (iv) prin posta cu confirmare de primire, la urmatoarele adrese: 

Pentru Achizitor:  

La adresa postala: [a se completa], cu mentiunea in atentia domnului/doamnei [a se completa] 



 

 
 

La adresa de e-mail: [a se completa]  

Pentru prestator: 

La adresa postala: [a se completa], cu mentiunea in atentia domnului/doamnei [a se completa] 

La adresa de e-mail: [a se completa] 

b) In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi 

transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera 

primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

c) Daca comunicarea este livrata personal se considera primita in momentul livrarii. Daca 

comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita, daca niciun mesaj de eroare 

sau de « out-of-office » nu a fost emis de serverul destinatarului si/sau daca exista un 

raport de confirmare a expeditiei, in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele lucratoare, 

in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare daca a fost trimisa 

in afara acestui interval.  

d) Partea care isi modifica adresa si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicari, 

notificari sau avizari precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati pentru 

derularea prezentului  acord , va anunta imediat cealalta Parte. 

20. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord cadru se poate face numai prin act adiţional 

semnat şi stampilat de ambele părţi. 

(2) Prezentul acord-cadru se incheie in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte. 


