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Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr.3 „Locuri de muncă pentru toți” 
Domeniul major de intervenţie 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urbană 
Titlul proiectului: „Afacerea mea!” 
Beneficiar:  „FUNDATIA ZI DESCHISA” Partener 1: SORSTE S.A. 

Partener 2: Asociatia de Dezvoltare „EQ” 
Numărul de identificare al contractului:  
POCU/82/3.7/105847 
Cod proiect: 105847 

 

 
 

CONTRACT DE SERVICII 
FURNIZARE SERVICII DE INCHIRIERE AUTOVEHICUL 

nr. XXXXX din XXXX 
 

 
Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 
FUNDATIA ZI DESCHISA având sediul in Focsani, Calea Moldovei 59, Judetul Vrancea, telefon 
0773.810.813, înscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat in Grefa Judecatoriei Focsani cu nr. 
1din 12.05.2010 – sectiunea a II-a, CIF 26377285, cont IBAN RO27INGB0000999907559926, deschis la 
Banca ING Bank Focsani, reprezentată prin  Presedinte Bucuras Sorina Luminita, în  calitate de 
ACHIZITOR 
şi  
S.C. _______________________- societate înregistrată și funcționând conform legislației din România, 
având sediul în ________________________________________________ înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. __________________________, CUI ____________________, cont bancar 
______________________________________, deschis la _______________, reprezentata prin 
_________________________, în calitate  de PRESTATOR, pe de alta parte 
 
ART. 2 DEFINIŢII 
 
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. Achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
b. Contract de servicii - prezentul contract şi toate anexele sale; 
c.  Conflictul de interese – orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor Achizitorului/Beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice 
motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau 
prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, 
salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului. 

d. Forţă 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 imposibila 
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, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 

e. Lună/zi/an 
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Lună calendaristică/ zi/365 de zile.  
f. Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului,  pentru 

îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
g. Proiect: „Afacerea mea!”, Cod SMIS 105847 
h. Servicii -  reprezintă toate activităţile desfăşurate de prestator în baza prezentului Contract de 

Servicii, așa cum sunt acestea descrise in specificatiile tehnice; 
i. Recepţia cantitativă - constă în examinarea serviciilor prestate din punct de vedere cantitativ si se 

finalizeaza prin semnarea unui proces verbal de receptie de catre ambele parti, care confirmă 
cantitatea serviciilor prestate; 

j. Receptia calitativa – consta in examinarea conformitatii serviciilor cu specificatiile solicitate in 
prezentul Contract si Anexele sale si se finalizeaza prin semnarea unui proces verbal de receptie 
calitativa de catre ambele parti, care confirmă prestarea calitativa satisfăcătoare a Serviciilor; 

k. Contract de finantare – contractul de finantare al proiectului  POCU/82/3.7/105847, Cod SMIS 
105847 incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene reprezentat prin OIRPOSDRU Sud-Est si 
Fundatia „Zi Deschisa”; 

l. Termene limită:  
Acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare actului sau evenimentului 

care reprezintă momentul de început al acelor perioade. Termenul de „zi” sau „zile” sau orice referire la 
zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. În cazul în care ultima zi a 
termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. 

 
ART. 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. 
 
ART. 4. OBIECTUL PRINCIPAL  AL CONTRACTULUI 
 
4.1 Prestare servicii de inchiriere autoturism pe termen lung in cadrul proiectului „Afacerea mea!”, 
contract finantare POCU/82/3.7/105847, Cod SMIS 105847, constand in: 
- transferul, de către Prestator către Achizitor a dreptului de folosință asupra unui autovehicul, 
proprietatea Prestatorului, pentru o perioada de timp dată, atât autovehiculul în cauză cât și perioada fiind 
individualizate; 
-  transferul dreptului de folosință se realizează în schimbul plății unei chirii lunare;  
- Prestatorul este proprietarul autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;  
 
Prezentul contract Cadru este valabil pe o perioada de 34 luni, începând cu data semnării lui de către 
Părți. Contractul Cadru se va prelungi automat cu perioade succesive egale, daca niciuna din Parți nu-l 
denunță, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare înainte de expirare.  

 
ART. 5. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ A CONTRACTULUI 
 
5.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către Achizitor este de 

_____________  lei fara TVA, impartit in rate lunare. 
5.2  Contravaloarea chiriei este de _______________ lei fara TVA pe luna. 
5.3 Prestatorul va emite factura pentru serviciile de inchiriere autovehicul la sfarsitul fiecarei luni si se va 
intocmi procesul-verbal de receptie.  
5.4 Documentele de plata sunt: 
- Factura fiscala emisa de Prestator; 
- Proces-verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre ambele parti. 
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5.5 Facturile vor fi trimise in original la sediul achizitorului. Fiecare factura va avea mentionat:  
• numarul Contractului de prestari servicii; 
• datele de emitere si de scadenta ale facturii respective; 
• ID-ul proiectului, tipul de servicii realizate cu codul CPV; 

5.6 Facturile vor fi achitate prin ordin de plata în termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea 
acestora de către Achizitor, în contul bancar al prestatorului stipulat în factură. 
 
Art. 6. EŞALONAREA PLĂŢILOR 
 
6.1. Aplicarea prevederilor art. 5 din prezentul contract se face în limitele maxime ale cheltuielilor incluse 
in bugetul proiectului. 
 
ART. 7. DURATA CONTRACTULUI 
 
7.1.Durata prezentului contract este de 34 luni, de la data semnarii acestuia de catre parti. 
7.2.Prezentul contract intră în vigoare după semnarea sa de către ambele părți și încetează să producă 
efecte după îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor părţilor. 
7.3 Valabilitatea contractului poate fi prelungita prin act aditional semnat de ambele parti contractante 
numai in masura in care aceasta masura nu aduce atingere termenelor limita stabilite in cadrul 
contractului de finantare al proiectului. 
7.4. Contractul de prestari servicii de inchiriere autovehicul poate inceta anticipat din culpa Achizitorului 
in urmatoarele conditii: 

a) în cazul în care Achizitorul nu își respectă oricare dintre obligațiile asumate prin 
prezentul contract;  
b) în cazul în care autovehiculul este furat sau clasificat de către compania de asigurări, care 
a emis polita de asigurare, ca fiind daună totală. Contractul va produce efecte pana in momentul 
declararii in scris de catre organele abilitate a daunei totale sau a furtului. 

 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
ART. 8. ACHIZITORUL  
 
8.1.  Drepturile achizitorului: 

a) sa intre in posesia autovehiculului, in calitate de Achizitor, cu condiția îndeplinirii obligațiilor 
privind efectuarea plăților prevăzute in prezentul Contract  și în documentația subsecventă; 

b) sa folosească netulburat autovehiculul pe perioada de închiriere; 
c) sa folosească autovehiculul potrivit destinației lor și a regulilor de utilizare prevăzute pentru 

acestea, așa cum sunt prevăzute în documentația tehnica a producătorului; 
d) să folosească Autovehiculul pe tot teritoriul României. 
e) autovehiculul poate părăsi teritoriul României și poate fi folosit în afara României numai cu 

acordul prealabil scris al Prestatorului. 
f) poate renunța anticipat la autovehicul, in condițiile   in care cererea de  returnare se comunica de 

catre Achizitor, in scris, cu minimum 30 zile inainte de data returnarii autovehiculului. 
 
8.2. Obligatiile achizitorului: 

a) să respecte întocmai termenii și condițiile prezentului contract, a anexelor acestuia 
precum și a documentației subsecvente; 
b) să plătească lunar către Prestator contravaloarea ratelor de chirie conform termenilor și 
condițiilor descrise în prezentul contract; 
c) să preia autovehiculele și să le restituie în aceleași condiții, exceptand uzura normala, pe 
baza procesului-verbale de predare-primire; 
d) să predea în stare bună toate documentele, setul de chei aferent si celelalte elemente cu 
care a fost furnizat autovehiculul (de exemplu dar fara a se limita la: trusă de prim ajutor, 
triunghiuri reflectorizante, extinctor etc.), în cazul pierderii sau deteriorării acestora fiind de acord 
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să plătească contravaloarea înlocuirii acestora; in cazul pierderii cheii clientul va suporta costul 
achizitiei uneia noi.  
e) să nu folosească autovehiculele închiriate în scop de taximetrie, scoală de șoferi, sporturi 
auto, activități de pază și protecție, transportul substanțelor periculoase sau inflamabile, activități 
de împingere sau tractare; 
f) să suporte contravaloarea tuturor daunelor produse autovehiculelor, și/sau terților produse 
în timpul săvârșirii oricăror infracțiuni sau contravenții incriminate de legislația în vigoare, 
inclusiv conducerea autoturismului sub influenta băuturilor alcoolice, a produselor ori 
substanțelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; 
g) să pună autovehiculele închiriate numai la dispoziția persoanelor care au împlinit 19 ani și 
poseda carnet de conducere categoria B de minim 1 an; 
h) să înștiințeze Prestatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se află fiecare dintre 
autovehiculele închiriate; 
i) să restituie Prestatorului autovehiculul inchiriat la termenul și în condițiile prezentului 
contract, să suporte toate cheltuielile de aducere (predare) a autovehiculului în cazul în care nu 
respectă prevederile privind locul returnării, precum și orice cheltuieli accesorii restituirii 
autovehiculelor. Pentru evitarea oricărui dubiu, locul returnării va fi la sediul Presatatorului sau în 
orice alt loc stabilit de comun acord cu acesta; 
j) în cazul colantării autovehiculului, să suporte cheltuielile de decolantare la restituirea 
acestuia;  
k) să declare furtul sau distrugerea autovehiculului închiriat la organele competente și către 
Prestator. Comunicarea către Prestator a unor atare evenimente se va realiza în cel mai scurt timp 
(maxim 24 de ore de la data producerii evenimentului) și va fi însoțită de dovada informării cu 
privire la eveniment a organelor competente/constatarea amiabilă încheiată între Achizitor și 
celelalte părți implicate; in momentul declararii furtului clientul trebuie sa puna la dispozitia 
Prestatorului talonul in original si cheia. 
l) să suporte orice costuri pentru acoperirea oricăror prejudicii aduse Prestatorului sau 
oricăror terțe persoane, costuri care nu sunt efectiv acoperite conform asigurării de răspundere 
civila auto sau asigurării CASCO a autovehiculelor, indiferent de cauză. 

8.3. Sa receptioneze serviciile de inchiriere autovehicul la termenele convenite, si sa semneze procesele-
verbale de receptie calitativa si cantitativa impreuna cu prestatorul.  
8.4. Să platească prețul contractului către prestator în termenul convenit de la primirea facturii de către 
acesta.  
8.5. Obligatii la restituirea autovehiculului Achizitorului in urmatoarele conditii: 

a) La expirarea duratei de închiriere stabilite prin contract, Achizitorul are obligația de a restitui 
autovehiculul la data specificată în contract, la adresa convenită de comun acord de către Părți. În 
cazul în care nu există nici o locație agreată în mod separat de Părți, restituirea autovehiculelor se 
va realiza la oricare din sediile Prestatorului. Restituirea se va face în maxim 24 ore de la 
momentul expirării perioadei de închiriere.  

b) In cazul in care Achizitorul nu restituie autovehiculul inchiriat si nici nu prelungeste perioada de 
inchiriere, Prestatorul va factura suplimentar fiecare zi de inchiriere;  

c) În cazul în care Achizitorul întârzie nejustificat predarea autovehiculului, Prestatorul are dreptul 
sa îl ridice din posesia acestuia. 

d) La restituire, Achizitorul se obligă să permită accesul Prestatorului în spațiul unde se află garat 
autovehiculul. 
 

8.6. In caz de daune: 

a) Achizitorul are obligația de a anunța Prestatorul și de a raporta imediat (maxim 24 ore), după 
caz, organelor de Politie orice daună nouă, descoperită și nemenționată în procesul-verbal de 
predare-primire al autovehiculul închiriat. 
b) Dacă noua daună are autor necunoscut, Achizitorul are obligația de a completa formularele 
cerute de asigurator si de a obtine procesul-verbal si autorizatia de reparatie eliberate de organele 
de Politie. 
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c) Dacă accidentul s-a produs din vina Achizitorului acesta are obligația să obțină constatarea 
amiabila sau procesul verbal si autorizatia de reparatie eliberate de organele de Politie.  
d) In cazul în care vinovat de producerea accidentului este un alt participant la trafic, Achizitorul 
are obligația de a obține constatarea amiabilă de la asigurător sau procesul verbal constatator 
(autorizatia de reparatie) de la organele de Politie și copia de pe asigurarea RCA a vinovatului. 
e) In toate cazurile descrise anterior Achizitorul are obligația de a verifica menționarea tuturor 
daunelor exterioare vizibile, constatate in autorizația de reparație. ibile netrecute in autorizația de 
reparație urmează a fi facturate Clientului la valoarea reparației. 
f) In cazul în care Achizitorul nu aduce cel puțin unul dintre actele menționate anterior 
corespunzătoare fiecărei situații, contravaloarea daunei va fi facturata integral Achizitorului. 
g) In orice situație se va respecta procedura organelor de Politie. 
h) Prestatorul va consilia Achizitorul, din momentul semnalării daunei și până la finalizarea 
dosarului, pentru a se asigura de respectarea procedurii. 

8.7. Să pună la dispoziţia PRESTATORULUI documente şi alte informaţii relevante considerate de către 
PRESTATOR suficiente pentru realizarea serviciilor. În acest sens ACHIZITORUL se obligă să pună 
la dispoziţia PRESTATORULUI, la solicitarea acestuia, toate informatiile, în scopul realizării obiectului 
prezentului contract. 
 
Art. 9.  PRESTATORUL  
 
9.1. Drepturile Prestatorului: 

a) să încaseze lunar ratele de chirie; 
b) să verifice în orice moment starea autovehiculelor; 
c) să exercite drepturile rezultând din prezentul contract cu privire la întârzierile la plata 
facturilor; 
d) să exercite drepturile rezultând din prezentul contract în cazul utilizării necorespunzătoare 
a autovehiculelor închiriate; 
e) în cazul în care autovehiculul returnat prezintă semne de uzura altele decât cele 
determinate de uzura normală pentru un autovehicul folosit o perioada egala cu cea de închiriere, 
Prestatorul are dreptul sa fie despăgubit de Achizitor pentru sumele relevante necesare pentru 
reparația semnelor de uzura mai sus menționate; Prestatorul va factura aceste sume către 
Achizitor iar acesta din urma are obligația de a achita sumele respective.  

 
9.2. Obligatiile Prestatorului: 

a) să respecte întocmai termenii și condițiile prezentului contract și a anexelor acestuia; 
b) să transmită Achizitorului dreptul de folosință asupra autovehiculelor ce constituie 
obiectul prezentului contract; 
c) să predea autovehiculul Achizitorului (inclusiv un rând de chei și actele mașinii, polița de 
asigurare RCA, rovigneta, precum și actele reînnoite la scadentele acestora), după semnarea 
prezentului contract, în buna stare de funcționare pe baza unui process-verbal de predare-primire. 
d) Sa presteze optional urmatoarele servicii: 

i. să asigure mentenanța autovehiculului; Prestatorul va pune la dispoziție personal 
operativ pentru toate operațiunile ce țin de administrarea autovehiculului: 
mentenanța conform indicatiilor oferite de producatori, reparații, relația cu 
autoritățile (inclusiv Politia); 

ii. să ofere asistență rutieră gratuită pe întreg teritoriul României; 
iii. nu fac obiectul asistentei rutiere gratuite următoarele:  vulcanizarea anvelopelor 

sau înlocuirea acestora cu roata de rezervă, repornirea mașinii ca urmare a unui 
consum necontrolat al bateriei (lumini pornite cu motor oprit),  
furnizarea/completarea lichidului de parbriz, antigelului, uleiului, imobilizarea 
autovehiculului din cauza unei utilizări abuzive sau  necorespunzătoare de genul: 
alimentarea cu carburant necorespunzător, conducerea autovehiculului în afara 
drumurilor publice si a parcărilor, folosirea autovehiculului pentru activități 
interzise prin contract (tractare, competiții sportive, taxi, etc.);  
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iv. servicii anvelope: achizitie, montaj si stocarea anvelopelor.  
v. să înlocuiască autovehiculul, în cazul în care autovehiculul nu mai poate fi folosit 

din cauza unor defecțiuni tehnice ce îl fac impropriu pentru utilizare pe drumurile 
publice;  

 

9.3. Prestatorul se obliga sa predea autovehiculul inchiriat cu urmatoarele asigurari incluse: 
a) responsabilitate Civila Obligatorie (RCA); 
b) asigurare suplimentara pentru daune (tip CASCO). 
 

9.4. Să-l informeze pe ACHIZITOR la timp şi în mod corect cu privire la problemele identificate în 
cursul derulării contractului sau asupra oricaror modificari ale conditiilor tehnice sau de calitate care apar 
in decursul prestarii serviciilor. 
9.5. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; şi  
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea specificatiilor tehnice ale achizitorului. 

9.6.  Să presteze serviciile in conformitate cu legislatia in vigoare la nivel national. 
9.7. Prestatorul se obliga de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la 
proiectul „Afacerea mea” cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau alte structuri cu 
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene.  
 
ART. 10. CONFIDENŢIALITATEA 
 
10.1 Părţile convin anticipat şi în mod expres să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la 
confidenţialitate unor informaţii, date şi documente legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract. 
10.2 Pentru scopul acestui contract, “Informațiile Confidențiale” înseamnă toate datele comunicate 
reciproc sau obținute de una din Parți de la cealaltă Parte pe durata derulării prezentului contract.  
10.3 Informația nu va fi considerata confidențiala daca: 
 este sau devine cunoscuta din motive care nu se datorează Parților; 
 se afla deja in posesia Partilor înainte de încheierea acestui contract, fara incalcarea obligațiilor 

legale si in condițiile in care este utilizata de terți fara restricții; 
 a fost independent obținuta de Parți fara a se incalca acest contract. 

10.4 Partile vor trata informațiile confidențiale cu deosebita atenție si se vor abține de la dezvăluirea lor 
către terți.  
10.5 Nerespectarea obligației de confidențialitate de către Prestator va da dreptul Achizitor sa solicite 
compensații si/sau sa rezilieze prezentul contract in baza unei simple notificări, fara intervenția instanței, 
fara punere in întârziere si fara vreo alta formalitate. 
10.6 Obligația de nedivulgare a Informațiilor Confidențiale va ramane in vigoare si după încetarea 
contractului, indiferent de cauza încetării acestuia. 
 
Art. 11. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI 
 
11.1 Prestatorul se obligă 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 prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranţa si legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
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11.3 Pentru spatiile unde se vor desfasura evenimentele, prestatorul trebuie sa se asigure de existenta 
autorizatiilor si avizelor necesare desfasurarii activitatilor din cadrul proiectului, in conformitate cu 
legislatia nationala.  
 
Art. 12. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI  
 
12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului, in măsura in care acestea sunt cunoscute.  
 
ART. 13. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
13.1. Prezentul contract poate fi modificat numai în baza unui act adiţional semnat de ambele părţi 
contractante. 
13.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
ART. 14. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR  
 
14.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit  a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o cotă parte de 
0,04% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intârziere, până la indeplinirea efectivă a obligațiilor. 
14.2 În cazul în care, Achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la data expirarii 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă în procent de 0,04% din 
plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
14.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
14.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
Art. 15. ACCEPTAREA SI RECEPTIA   
 
15.1 La sfârșitul fiecărui eveniment, se va încheia un proces-verbal de recepție a serviciilor prestate care 
va fi semnat de către achizitor si prestator. 
15.2 Pentru serviciile prestate, prestatorul va elabora un raport de eveniment/activitate, în cuprinsul căruia 
va preciza, în principal, serviciile prestate, perioada, locatia serviciilor, cantitatea, precum şi orice 
recomandări specifice în legătură cu serviciile prestate. Raportul va fi insotit de documentele justificative 
solicitate de achizitor si va fi predat acestuia in vederea receptiei serviciilor prestate. 
15.3 Achizitorul va analiza raportul si va decide aprobarea acestuia in termen de maxim 3 zile lucrătoare 
de la primirea acestuia. In cazul unor eventuale solicitări de completare/modificare a raportului, 
prestatorul va transmite completările/modificările in maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării din 
partea achizitorului. In urma primirii completărilor/modificărilor, achizitorului va aproba raportul in 
maxim 3 zile lucrătoare. In termen de 10 zile lucratoare de la expirarea duratei de valabilitate a 
contractului, Prestatorul va inainta un raport final privind modul de desfasurare al contractului, precum si 
privind problemele intampinate. Raportul va include recomandari privind aspecte 
administrative/operationale ale contractului. 
15.4 Dacă vreunul din Serviciile prestate nu corespunde specificatiilor tehnice stabilite in cadrul 
contractului, Beneficiarul are dreptul sa il respinga, iar Prestatorul fara a modifica pretul contractului are 
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obligaţia de a remedia neconformitatea constatata, in termen de maxim 3 zile de la constatarea 
necorespunderii sau de a face toate modificarile, demersurile necesare pentru a corespunde specificaţiilor 
lor tehnice, in termen de maxim 3 zile de la constatare. 
 
Art. 16.  INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE 
 
16.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la solicitarea achizitorului.  
16.2 Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 
16.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu-si mai poate respecta obligațiile asumate, 
acesta are obligația de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. 
16.4 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
ART. 17.  AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
 
17.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor prestatorului sunt cele mentionate la art 5. 
17.2 Pretul unitar este ferm şi nu se actualizează pe toată durata de execuţie a contractului. 
 
ART. 18. SUBCONTRACTANTI 
 
18.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza anumite Servicii, de a incheia contracte de 
subcontractare cu Subcontractantii.  
18.2 Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care isi indeplinesc contractul 
subcontractantii. 
18.3 Schimbarea unui Subcontractant nu va putea determina modificarea Pretului inclus in Oferta sau a 
preturilor unitare.  
18.4 Prestatorul este responsabil pentru Serviciile efectuate prin Subcontractantii sai ca si cum aceste 
activitati ar fi efectuate de el insusi, in conditiile legislatiei in vigoare. 
 
ART. 19. CESIUNEA  
 
19.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara 
sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
19.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
 
ART. 20. FORTA MAJORA 
 
20.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
20.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
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ART. 21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
21.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neințelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea 
contractului. La ivirea unei dispute, Achizitorul si Prestatorul isi vor notifica reciproc in scris pozițiile si 
orice soluție pe care o considera potrivita. O Parte va răspunde unei solicitări de soluționare amiabila in 
termen de 7 de zile de la o astfel de solicitare. Perioada maxima acceptata pentru ajungerea la o astfel de 
soluționare va fi de 15 zile de la data începerii procedurii.  
21.2 Daca nu se ajunge la nici o înțelegere in 15 zile de la începutul procedurii de soluționare pe cale 
amiabila a disputei sau daca oricare dintre Parți considera in mod justificat ca o rezolvare amiabila a 
disputei nu este posibila, oricare din Parți poate sa se adreseze instanțelor competente de la sediul 
Achizitorului. 
 
Art. 22. Protectia datelor 
  22.1. Clientul si Locatorul recunosc faptul ca executarea Contractului Cadru implica 

prelucrareaunor diverse categorii de date cu caracter personal. Astfel, fiecare parte poate prelucra 
date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte parti, in interesul legitim 
de executare a contractului.  

  22.2. Fiecare Parte este de acord că, în privința Datelor care constituie Date cu Caracter Personal, 
atat Clientul cat si Locatorul se califică drept Operator de Date pentru Prelucrarea Datelor cu 
Caracter Personal în contextul prestării și îmbunătățirii Serviciilor. Fiecare Parte poate divulga 
date cu caracter personal catre cealalta Parte si se obliga a respecta obligațiile aferente calității de 
Operator de Date potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European 
și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR, 
Regulamentul).  

22.3. Atat Locatorul, cat si Clientul vor implementa masurile de securitate tehnice, materiale si 
organizationale corespunzătoare pentru a proteja Datele cu Caracter Personal împotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat și împotriva tuturor celorlalte forme de prelucrare ilegală (incluzând, dar fără limitare 
la colectarea inutilă sau altă prelucrare).  

              22.4. Fiecare Parte va avea proceduri valabile astfel încât oricare terță parte pe care o autorizează 
să aibă acces la Date cu Caracter Personal, incluzând Persoanele Împuternicite de Operator, să 
respecte și să mențină confidențialitatea și integritatea Datelor cu Caracter Personal. Oricare 
persoană care acționează la instrucțiunea Locatorului, incluzând o Persoană Împuternicită de 
Operator, va fi obligată să Prelucreze Datele cu Caracter Personal doar în baza instrucțiunilor din 
partea Locatorului. Această prevedere nu se aplică persoanelor autorizate sau cărora legea sau 
regulamentul le impune să aibă acces la Date cu Caracter Personal. Locatorul va asigura faptul că 
subcontractanții vor fi ţinuţi de aceleași obligații cu privire la Datele cu Caracter Personal ca și 
cele la care Locatorul este obligată prin prezenta Clauză.  

              22.5. În cazul Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal, atat Clientul cat si Locatorul 
vor colabora si vor lua măsuri de remediere corespunzătoare cât mai curând posibil. De 
asemenea, Locatorul va furniza în timp util Clientului toate informațiile relevante solicitate de 
către Client cu privire la Încălcarea Securității Datelor cu Caracter Personal.  
22.6. La încetarea contractului atat Prestatorul  cat si Achizitorul nu vor mai prelucra Date cu 
Caracter Personal, exceptând masurile cerute de Contractul Cadru sau de legea in vigoare. 

 
 
Art. 23. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
3.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
ART. 24. COMUNICARI 
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24.1. Orice comunicare dintre Parți se vor face exclusiv in scris si in limba romana. 
24.2. Comunicările dintre Parți vor fi trimise in scris la adresele indicate de Parți in acest scop. In cazul 
modificării adreselor, acestea vor trebui notificate celeilalte Parți; in cazul netransmiterii modificărilor, 
Partile vor transmite comunicările pe adresele nemodificate.  
24.3. Toate comunicările dintre Parți vor fi considerate ca fiind primite de Partea căreia ii sunt adresate la 
data primirii menționata in confirmarea de primire emisa de serviciul public de posta (pentru 
comunicările trimise prin posta), de serviciul de curierat (pentru comunicările trimise prin curier) sau 
generata de fax si/sau e-mail (pentru comunicările trimise prin fax si/sau email). 
 
ART. 25. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
 
25.1. Acest Contract este guvernat de legislația romana in vigoare. 
 
ART. 26. ANEXE LA CONTRACT 
 
Anexa nr. 1 – Oferta financiara; 
Anexa nr. 2 – Oferta tehnica; 
 
Încheiat astăzi __________________, în 2 (doua) exemplare, cu valoare egală, unul pentru prestator si 
unul pentru achizitor. 
 
             ACHIZITOR        PRESTATOR 
FUNDATIA „ZI DESCHISA”                        S.C. _______________________ 
 Sorina Luminita BUCURAS                    
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