
 

 
 

ACORD - CADRU DE SERVICII 
nr.                 Data_________________ 

 
1. Preambul 

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale 
Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a 
încheiat prezentul Acord  Cadru 

între  
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „ Dr. Constantin Gorgos „ , cu 

sediul în b-dul. Pict. Nicolae Grigorescu  nr. 41, sector 3, cod 030442, Bucureşti,  
telefon 021.341.20.31 fax 021.341.20.35,   cod fiscal 14908162, cont trezorerie 
RO45TREZ24F660601200130X, deschis la Trezorerie sector 3 , reprezentată 
prin Ec. Mariana Valy BESOIU , Manager , in calitate de Promitent-achizitor  
, pe de o parte  

şi 

S.C.  ____________________  cu sediul in ____________, Str____________nr. 
_____________, Jud. _____________  , telefon  _____________ fax  
_____________,   email: _______________ număr de înmatricularela Oficiul 
Registrului Comertului  _____________  , cod fiscal ____________, cont. 
______________-. deschis la ___________    reprezentată prin _____________-
,  avand  funcţia de  _______________  , în calitate de promitent-prestator, pe de 
altă parte 
 
a intervenit prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân 
neschimbate pe toata durata de desfăşurare. 
 
2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

- acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea 
termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce 
urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul 
şi, după caz, cantităţile avute în vedere;   
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- contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are 
ca obiect prestarea de servicii , altele decât cele care fac obictul unui contract de 
achiziție publică de lucrări; 

- promitentul - achizitor şi promitentul/ii - prestatori – părţile contractante, aşa 
cum sunt acestea numite în prezentul acord cadru; 

- preţul acordului cadru - preţul plătibil promitentului-prestator de către 
promitentul-achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

- standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea 
prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 

- forţa majoră –este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și 
inevitabil, care oprește să fie executate obligațiile ce le revin părților, potrivit 
prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă; 

- prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului 
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează 
în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia 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; 

- penalitate contractuală-despăgubirea stabilită în acordul-cadru, plătibilă de către 
una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, 
îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din 
contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese); 

- Zi-zi calendaristica cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare  

3. Scopul acordului cadru 
3.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor 
esențiale care vor guverna contractele de prestare servicii ce urmează să fie 
atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru. 
3.2. Contractele ce urmează să fie atribuite au ca obiect servicii prestate de 
laboratoare medicale – cod CPV 85145000-7   așa cum sunt descrise prin caietul 
de sarcini. 



 

 
 

3.3. În conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta 
tehnică depusă de promitentul prestator la procedura de atribuire rămâne 
nemodificată pe perioada de derulare a acordului cadru. 
 
4.Obiectul acordului cadru 
4.1. Obiectul acordului-cadru constă în servicii prestate de laboratoare medicale 
– cod CPV 85145000-7  în baza contractelor subsecvente ale acordului cadru. 
 
5.Durata acordului-cadru 
5.1. Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, începând de la data de  
______________ 
5.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 
_________________- 
 
5.2.1. Durata prezentului acord cadru este de 24 de luni de la semnarea de către 
părțile contractante.Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de 
necesitățile autorității contractante, pe toata perioada de valabilitate a acordului 
cadru. 

6.Documentele acordului cadru 
6.1- Documentele acordului - cadru sunt: 
a) Caiet de sarcini (Anexa 1) 
b) Propunere tehnică (Anexa 2) 
c) Propunere financiară (Anexa 3) 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare – Anexa 1 
b) propunerea tehnică – Anexa 2 și propunerea financiară-Anexa 3, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare  
c) acordul de asociere, dacă este cazul. 
d)angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul 
e) contractele subsecvente 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul 
că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
7. AMENDAMENTE  

7.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016. 



 

 
 

7.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea 
acordului-cadru  sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea 
nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, 
autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în 
perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții 
decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

8. OBLIGAŢIILE PROMITENTILOR PRESTATORI 

8.1. Promitentul Prestator se obligă ca  în baza contractelor subsecvente încheiate 
cu Promitentul Achizitor, să presteze servicii  de laboratoare  medicale – CPV 
85145000-7  în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 

8.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate 
clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi anexele sale - parte integrantă a 
acordului cadru. 

8.3  În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligaţiile asumate prin 
prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că 
Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor 
Promitentului – Achizitor.  

8.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata acordului cadru. 

8.5. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea 
contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori 
de câte ori autoritatea contractantă solicita acest lucru. 

8.6.   Promitentul - Prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva 
oricăror: 

8.6.1. Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 
cu produsele achiziționate, și 

8.6.2. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu 
excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
sarcini întocmit de către Promitentul- achizitor. 

8.7  Promitent-Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile 
sale asumate prin prezentul acord-cadru.  



 

 
 

8.8 Promitent-Prestator se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea 
acordului-cadru.În măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica 
dispozițiile capitolului V-secțiunea 1-Subcontractarea din Legea nr.98/2016 și 
prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din HG nr.395/2016. 

8.9 Promitentul -Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitent-
Achizitorului de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are 
capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Prestator va suferi consecințele 
prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, după 
cum urmează: 

8.9.1. În situația în care Promitent-Prestatorul clasat pe primul loc nu are 
capacitatea de a răspunde solicitării Promitent-Achizitorului și acesta din urmă 
este nevoit să încheie contractul subsecvent cu următorul clasat, Promitent-
Prestatorul în culpă, datorează daune-interese egale cu 10% din valoarea 
contractului subsecvent în cauză. 

8.9.2. În cazul în care niciunul dintre Promitent-Prestatori nu poate presta 
serviciilie ce fac  obiectul unui contract subsecvent pe care Promitent-Achizitorul 
intenționează să-l încheie, fiecare Promitent-Prestator va datora Promitent –
Achizitorului, daune-interese în cuantum de 10% din valoarea contractului 
subsecvent în cauză. 

  8.9.3. Daunele-interese datorate  de către Promitent-Prestator vor fi plătite în 
termen de maxim 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Promitent-
Achizitorului. 

9.Obligaţiile promitentului-achizitor 
9.1. Promitentul - Achizitor se obligă în baza contractelor subsecvente atribuite 
Promitentului -Prestator, să achiziţioneze  în condiţiile convenite în prezentul 
acord cadru.  

9.2. Promitentul - Achizitor se obligă să plătească prețul serviciilor prestate către 
Promitentul-Prestator în termenele convenite prin contractele subsecvente care 
vor fi încheiate. 

9.3. Promitentul - Achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord 
cadru o nouă procedură de atribuire, cu excepţia cazului în care Promitentul-
Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui 
contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară 



 

 
 

că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe 
prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 

10.Preţul unitar al serviciilor 
10.1. Tariful unitar al serviciilor, este de _________________ lei pe cantitatea 
minima prevazuta si de  ______________ lei pe cantitatea maxima prevazuta  .  
10.2. Prețurile maxime ofertate rămân ferme pe toată perioada de derulare a 
acordului cadru, fără a exista posibilitatea depășirii acestora. 

10.3. Cantitatea previzionată a serviciilor ce urmează a fi prestate în baza 
contractelor subsecvente este prevăzută în Anexa 1, la prezentul acord-cadru. 

 
11. Cantitatea previzionată 
11.1. Cantitatea previzionată de servicii ce vor fi prestate în baza contractelor 
subsecvente este   in conformitate cu anexa 1 la prezentul acord cadru . 
  
12.Ajustarea preţului 
12.1. Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului acord cadru şi care vor fi 
prestate de către Promitentul- Prestator, plăţile datorate de către Promitentul- 
Achizitor sunt cele stabilite în Propunerea financiară a promitentului prestator, 
anexă la prezentul contract.  

12.2.  Preţurile rămân ferme şi nu se modifică pe toată durata prezentului acord 
cadru. 

13.  CONFLICTUL DE INTERESE  

13.1.  Promitentul – Prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau 
îndepărta orice situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect 
compromiterea executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza 
prezentului acord cadru, în mod obiectiv şi imparţial.  

13.2. (1) Promitentul-Prestator garantează că vor înlocui, imediat şi fără nici un 
fel de compensaţie din partea Promitent-Achizitorului, orice membru al 
personalului său care se află într-o astfel de situaţie de conflict de interese şi va 
notifica în termen de 5 zile despre această situaţie, în scris, Promitentul-Achizitor. 

13.2.(2) În situaţia în care Promitentul-Prestator cu care s-au încheiat contracte 
subsecvente în baza prezentului acord-cadru se află în situaţie de conflict de 
interese sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are 
ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente şi nu notifică 



 

 
 

Promitent – Achizitorul conform art. 12.2. alin. (1) asupra situaţiei 
apărute,aceasta dă dreptul  Promitent – Achizitorului de a rezilia contractul 
subsecvent, fără obligaţia notificării formale a Promitentului –Prestator. 

14. COMUNICĂRI 

14.1.- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris. 

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

14.2.  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

14.3. Prezentul acord cadru poate fi modificat prin acordul scris al Promitent-
Achizitorului şi al Promitențului-Prestator, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

15.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi 
intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. 

 15.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor 
notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la 
soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor 
considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare 
parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de 
cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. 

15.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare 

16. ÎNCETAREA ACORDULUI- CADRU 

16.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:- prin ajungerea la termen 

 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

-   prin acordul de voinţă al părţilor; 



 

 
 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către 
cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. 

16.2   Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea 
acordului-cadru  sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea 
nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, 
autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în 
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:  

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile 
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ;  

   b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, 
având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia 
europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene. 

   c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de 
prevederile legale în vigoare. 

17. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI CADRU 
17.1. Legea care guvernează acest acord cadru şi în conformitate cu care acesta 
este interpretat este legea română. 
 
18. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

18.1. În temeiul și/sau în legătură cu acest Contract, anumite date cu caracter 
personal ale persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanți, persoane de 
contact, angajați ai Părților (denumite în continuare „Persoanele vizate”) sunt 
sau vor fi puse la dispoziția Părților fie în cuprinsul acestui Contract, fie prin 
transmitere ulterioară între Părți. Astfel, vor putea fi prelucrate (inclusiv prin 
colectare, stocare și utilizare) următoarele categorii de date cu caracter personal 
ale Persoanelor vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, 
semnătura, funcția, în legătură cu reprezentanții sau persoanele de contact ale 
celeilalte Părți. Aceste date vor putea fi colectate fie de la cealaltă Parte, fie 
direct de la Persoanele vizate.  
18.2. Fiecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale Persoanelor 
vizate doar în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței 
relațiilor de afaceri dintre ele desfășurate in temeiul Contractului și este 
răspunzătoare față de cealaltă Parte pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a 



 

 
 

unei încălcări de către aceasta a dispozițiilor Regulamentului general privind 
protecția datelor, a legislației române în domeniu, precum și a prezentului 
Acord.  
18.3. Pentru a asigura informarea la timp, transparentă și relevantă a 
Persoanelor vizate, conform cerințelor legislației aplicabile în domeniu, fiecare 
Parte va întocmi și va fi răspunzătoare pentru conținutul propriei sale note de 
informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe care o 
desfășoară în legătură cu Persoanele vizate ale celeilalte Părți, precum si pentru 
orice prejudicii cauzate (inclusiv sancțiuni aplicate) ca urmare a neîndeplinirii, 
total sau parțial, a acestei obligații care-i revine. Totodată, pentru facilitarea 
procesului de comunicare cu Persoanele vizate, fiecare Parte se obligă să 
comunice către Persoanele sale vizate nota de informare a celeilalte Părți în 
numele acestei Părți în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul 
primirii respectivei note de informare de la cealaltă Parte, și să furnizeze 
celeilalte Părți în scris de îndată dovada comunicării. Părțile își vor comunica 
reciproc notele de informare pentru Persoanele lor vizate în cel mult 30 (treizeci) 
de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Acord. 
18.4. Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie 
exacte, complete și actuale. În acest scop, fiecare Parte o va informa pe cealaltă 
Parte de îndată în cazul în care Persoanele vizate i-au comunicat orice 
modificare a datelor cu caracter personal prelucrate conform prezentului Acord. 
18.5. Partile se obligă reciproc să implementeze, să mențină și să opereze 
măsuri tehnice și organizatorice suficiente și adecvate care să îndeplinească 
cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal 
pentru a asigura securitatea, confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea 
datelor cu caracter personal și protejarea lor împotriva prelucrării (inclusiv 
utilizării) neautorizate sau nelegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii 
și/sau deteriorării lor; la cererea în scris a celeilalte Părți, fiecare Parte va 
prezenta dovezi ale respectării în concret și corespunzător a acestor obligații.  
18.6. Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în cel mult 24 de 
ore, pe cealaltă Parte, cu privire la orice plângere și/sau cerere care se referă la 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor sale vizate, sau la 
respectarea legislației in vigoare sau a instrucțiunilor celeilalte Părți în această 
materie, ori, dupa caz, sau cu privire la orice incident de securitate privind aceste 
date. 
18.7. Oricind pe parcursul derularii raporturilor lor de afaceri în temeiul și/sau 
în legătură cu acest Contract, fiecare dintre Părți, la solicitarea celeilalte Parti 
și/sau a Persoanelor vizate, precum și la încetarea raporturilor de afaceri în 
temeiul și/sau în legătură cu acest Acord, în termen de 15 (cincisprezece) zile 



 

 
 

calendaristice de la solicitare, respectiv încetarea raporturilor de afaceri, fiecare 
Parte se obligă să șteargă datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate ale 
celeilalte Părți, cu exceptia cazurilor în care este îndreptățită să stocheze și/sau 
să prelucreze în continuare aceste date, total/parțial, în baza unei prevederi 
legale, a unui interes legitim, și/sau în cazul în care a obținut în mod legal 
consimțământul vreuneia dintre Persoanele vizate ale celeilalte Părți. La 
solicitarea oricăreia dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei Părți, 
cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii obligaților prevazute în 
prezentul articol, și/sau motivele pentru care este îndreptățită să stocheze și/sau 
să prelucreze în continuare datele personale respective. 
18.8. La solicitarea oricăreia dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei 
Părți, cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii obligaților prevazute 
în prezentul Acord, și/sau motivele pentru care este îndreptățită să stocheze 
și/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
18.9. Părțle se obligă să-și ofere, cu celeritate, în mod rezonabil și cu bună-
credință, asistență și cooperare reciprocă la solicitarea oricăreia dintre acestea în 
vederea respectarii obligațiilor lor în ceea ce privește datele cu caracter personal 
ale Persoanelor vizate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția 
acestor date. 
18.10. În contextul îndeplinirii obligațiilor menționate în acest Acord, datele cu 
caracter personal ale Persoanelor vizate vor putea fi transferate în străinătate, 
către state din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European 
(„SEE”), ori din afara UE sau a SEE. Orice transfer de date cu caracter personal 
realizat de oricare din Părți va respecta cerințele legale prevăzute în legislația 
aplicabilă, incluzând Regulamentul UE nr. 679/2016. 
18.11. În cazul și în măsura în care oricare dintre Părți va acționa, în calitate de 
persoană împuternicită pentru cealaltă Parte, în legătură cu date cu caracter 
personal prelucrate în temeiul și/sau în legătură cu Contractul, Părțile se obligă 
să încheie un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile Art. 
28 din Regulamentul general privind protecția datelor sau orice prevedere legală 
subsecventă echivalentă a acestuia, pentru a asigura conformitatea cu cerințele 
legale aplicabile cu privire la o astfel de prelucrare de date cu caracter personal. 

 
19. DISPOZIŢII FINALE 

19.1. - Prezentul  acord-cadru a fost încheiat în 2 exemplare originale, unul pentru 
promitent- achizitor și unul pentru promitent – prestator. 

 



 

 
 

20. DISPOZIŢII FINALE 

20.1. - Prezentul  acord-cadru a fost încheiat în 2 exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte astazi _______________ . 

PROMITENT ACHIZITOR ,       PROMITENT PRESTATOR, 

 


	b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uni...
	c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

