ANEXA 5

CONTRACT DE PROIECTARE
RU nr._____/___.___._________

PARTILE CONTRACTANTE
CEC Bank SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, fax 0212025031,
inregistrata la Registrului Comertului cu nr. J 40 / 155 / 13.01.1997, nr. Registru Bancar RB-PJR40-046/17.09.1999, capital social 1.170.443.700 lei, cod unic de inregistrare 361897, cod TVA RO
361897, cont virament RO38 CECE B000 03RO N000 0001, deschis la CEC Bank S.A.,
reprezentata legal prin ________________________________ si _________________________,
in continuare definita ca “Beneficiar”.
si
_______________________, cu sediul in _________, str. ________, nr. ____, jud. _________,
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul ________________, Cod Unic de Inregistrare
_____________, cod TVA RO ______________, cont bancar nr. _________________________,
deschis la CEC Bank _______________, fax ____________, e-mail___________ legal
reprezentata ____________________, in calitate de Proiectant, denumita in continuare
“Prestator”.
CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.1. Contractul are ca obiect executarea de catre Prestator a lucrarilor de proiectare si
obtinere Autorizatie de construire pentru lucrări de construcții și instalații în vederea obținerii
autorizației de securitate la incendiu la Sucursala Brașov (BV), strada Hărmanului, nr. 13,
Municipiul Brasov, judetul Brasov.
Art. 1.2. Documentele contractului:
- Caiet de sarcini pentru "Achizitia de lucrari de proiectare si obtinere autorizatie de construire la
Sucursala CEC Bank Brasov”– Anexa nr. 1
- Detalieri valori proiectare – Anexa nr.2
Documentele sus mentionate fac parte integranta din prezentul contract.
CAP. II. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLATA.
Art. 2.1. Valoarea contractului este de ______________ lei la care se adauga TVA, conform
anexei nr. 2 la prezentul contract.
Art. 2.2. Preturile unitare cuprinse in oferta acceptata nu se majoreaza sub nici o forma pe
parcursul executarii contractului, indiferent de aparitia unor indexari, majorari de preturi si tarife.
Nu se vor factura operatiuni de genul orelor suplimentare, volumului de munca mai mare, etc.,
solicitate de Prestator in cadrul valorii contractului.
Art. 2.3. Valoarea contractului nu va fi modificata sau ajustata ca urmare a cresterii sau instituirii
de taxe si impozite in sarcina Prestatorului. Orice costuri legate de estimarea sau de calculul gresit
al taxelor si impozitelor vor fi suportate de Prestator.
Art. 2.4. Valoarea contractului cuprinde toate taxele si impozitele, costurile directe si indirecte,
aferente Prestatorului in conformitate cu prevederile prezentului contract.
Art. 2.5. Din valoarea contractului vor fi deduse de catre Beneficiar, de drept, fara notificare
prealabila, amenzile si alte cheltuieli similare solicitate direct sau indirect Beneficiarului de catre
orice autoritate publica sau alta persoana, care au legatura cu executarea sau cu obiectul
prezentului contract.
Art. 2.6. Plata pentru lucrarile real executate, va fi efectuata, pe baza facturilor emise de
Prestator ,a proceselor verbale de predare-primire a documentatiilor, incheiate intre parti si a
situatiilor de lucrari semnate si acceptate de catre Beneficiar.
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Art. 2.7. Platile pentru lucrarile real executate se vor face, in baza facturilor emise de Prestator, in
contul, deschis la o unitate CEC Bank SA. Toate platile se vor efectua in termen de 10 zile
lucratoare de la inregistrarea facturii originale la Registratura Beneficiarului din strada Ilfov, nr. 4,
sector 5, Bucuresti. In cazul in care Prestatorul solicita in scris ca plata sa se faca inainte de cele
10 zile lucratoare, Beneficiarul va retine o suma in cuantum de 1,5 % din valoarea fara TVA a
facturii, plata urmand a fi facuta in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.
Art. 2.8. Facturile vor contine toate elemente prevazute de Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, referitoare la modul de facturare a lucrarilor executate, si vor fi emise in
termenele prevazute de Codul fiscal. Toate facturile emise de Prestator vor fi detaliate prin
lucrarile pe care le reprezinta si trebuie justificate prin situatii de lucrari avizate de catre
reprezentantul CEC Bank SA, din cadrul Directiei Logistica, desemnat in scris de conducerea
directiei. Situatiile de lucrari se vor intocmi obligatoriu in doua exemplare originale, urmand ca
dupa acceptarea lor, Beneficiarul sa transmita un exemplar Prestatorului.
Art. 2.9. Beneficiarul este indreptatit sa solicite Prestatorului efectuarea unor lucrari suplimentare.
Art. 2.10. In cazul in care sunt necesare lucrari suplimentare, acestea vor fi cerute de catre
Prestator sub forma de ,, Nota de Comanda Suplimentara ‘’ inainte de executarea lor si vor fi
acceptate de Beneficiar sub forma de act aditional la contract urmand a se deconta aftfel:
a) Daca lucrarile suplimentare reprezinta depasiri ale lucrarilor contractate vor fi platite de
catre Beneficiar la preturile ofertate respectiv contractate;
b) Daca lucrarile suplimentare reprezinta alte lucrari decat cele ofertate respectiv
contractate, acestea vor fi platite de catre Beneficiar la preturi negociate cu ocazia incheierii
actului aditional.
Art. 2.11. Toate facturile vor avea precizate ce anume reprezinta plata solicitata, cu trimitere
directa la contractul de baza, sau unde este cazul la actele aditionale ale contractului.
Art. 2.12. Orice abatere de la prevederile privind modul de facturare, va atrage in mod automat
sistarea platii facturii respective, pana la remedierea abaterilor si eventuala refacere a facturii.
Abaterile vor fi aduse de catre Beneficiar la cunostinta Prestatorului, in scris, in termenul de 3 zile
lucratoare de la inregistrarea facturii la Registratura Beneficiarului. din strada Ilfov, nr.4, sector 5,
Bucuresti.
Art. 2.13. Prestatorul nu va emite facturi inainte ca situatiile de lucrari sa fi fost insusite, semnate
si datate de parti, in caz contrar Beneficiarul neavand obligatia de a efectua plata facturilor emise
de Prestator.
CAP. III. TERMEN DE EXECUTIE
Art. 3.1. Termenele de executie si de predare a lucrarii detaliate la Cap I, art. 1.1. – Obiectul
Contractului sunt:
T1 = este termenul exprimat în zile lucrătoare de la data semnării contractului până
la data predării releveelor și a propunerii de amenajare arhitecturală.
T2 = este termenul exprimat în zile lucrătoare pentru întocmirea și depunerea
documentațiilor pentru avizele, acordurile și expertiza tehnică prevăzute în certificatul de
urbanism de la data aprobării de către beneficiar a propunerii de amenajare arhitecturală.
T3 = este termenul exprimat în zile lucrătoare pentru întocmirea și depunerea
documentației și obținerea autorizației de construire de la obținerea ultimului
aviz/acord/expertiză tehnică prevăzut în certificatul de urbanism.
T4 = este termenul exprimat în zile lucrătoare pentru întocmirea proiectelor faza
DDE (PT+DDE) de la data obținerii autorizației de construire.
Art. 3.2. (1) Orice intrerupere a lucrarilor cauzata de conditii independente de Prestator,
prelungeste termenul de executare cu perioada in care au fost intrerupte lucrarile.
(2) Pentru evitarea oricarui dubiu cu privire la interpretarea conditiilor independente de
vointa Prestatorului, Partile agreeaza ca in temeiul prezentului contract vor fi considerate ca fiind
conditii independente de Prestator urmatoarele situatii:
– dispozitia scrisa a Beneficiarului;
– forta majora definita ca o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care
impiedica in mod obiectiv si fara nicio culpa din partea Prestatorului executarea obligatiei
contractuale a acestuia catre Beneficiar. Sunt considerate cazuri de forta majora: orice dezastru
natural (cutremurele, inundatiile, incendiile, uraganele, taifunurile, valurile tsunami), atacul terorist,
razboiul, insurectia, instituirea starii de necesitate, tulburarile sociale, revolutiile, grevele generale.
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Insa nu toate aceste evenimente sunt fara distinctie, cazuri de forta majora, ci numai acelea care
sunt extraordinare, adica deopotriva imprevizibile, insurmontabile si care fac imposibila executarea
obligatiei analizate.
Pentru a beneficia de exonerarea de raspundere pentru cazuri de forta majora, Prestatorul
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) in 5 zile calendaristice de la inceputul evenimentului de forta majora, sa comunice in
scris Beneficiarului nasterea evenimentului si sa prezinte un certificat eliberat de Camera de
Comert si Industrie Teritoriala care va examina cazul si va elibera Certificatul de forta majora
pentru cazul dat ;
b) sa notifice Beneficiarul in 15 zile calendaristice de la incetarea evenimentului de forta
majora.
(3) Grevele, lipsa fortei de munca si lipsa materialelor de constructie nu sunt considerate
evenimente de forta majora. De asemenea nu este considerat a fi un eveniment de forta majora
un eveniment similar celor de mai sus care face ca indeplinirea obligatiilor contractuale de catre
una dintre parti sa devina mult mai oneroasa, fara a cauza imposibilitatea executarii obligatiilor
asumate.
(4) In cazul aparitiei oricaror altor impedimente, dependente de vointa Prestatorului, cu
privire la executia lucrarilor, Prestatorul va notifica de indata pe Beneficiar cu privire la aparitia lor,
mentionand in mod obligatoriu motivele amanarii sau blocarii lucrarilor, termenul de remediere si
solutiile de remediere ale acestora, sub sanctiunea platii de despagubiri in cuantum de 0,5% pe zi
calendaristica din valoarea contractului . Toate costurile suplimentare generate de astfel de
intarzieri raman in sarcina Prestatorului.
Art. 3.3. Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi considerate finalizate la data
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (semnat cu Primaria Municipiului
Brasov). Valabilitatea contractului inceteaza la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor (semnat cu Primaria Municipiului Brasov), data pana la care contractul poate
fi modificat/completat prin incheierea de acte aditionale.
CAP. IV. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A OBIECTULUI CONTRACTULUI
Art. 4.1. Prestatorul va constitui garantia de buna executie a contractului in favoarea CEC Bank
S.A., in cuantum de 5 % din valoarea prezentului contract, exclusiv TVA.
Garantia de buna executie se va constitui în 10 (zece) zile lucratoare de la semnarea
prezentului contract.
Garantia de buna executie se poate constitui in urmatoarele modalitati:
-sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa in favoarea CEC BANK SA in valoare
de 5% din valoarea contractului, exclusiv TVA, cu valabilitate pana la obtinerea autorizatiei de
construire;
-prin virament interbancar / intrabancar în contul nr. RO38CECEB00003RON0000001
deschis la CEC BANK S.A. (pentru contractele incheiate de catre Centrala CEC BANK S.A.) cu
specificarea „garantie de buna executie pentru servicii de proiectare si obtinere autorizatie de
construire la sucursala Brasov”.
Garantia de buna executie va ramane la CEC Bank S.A. pe toata durata de valabilitate a
contractului.
Garantia de buna executie a contractului va fi returnata Prestatorului numai dupa obtinerea
autorizatiei de construire si predarea acesteia catre CEC Bank S.A., la solicitarea scrisa a
acestuia, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire
la Registratura Generala a CEC Bank S.A., daca CEC Bank S.A. nu emite pretentii asupra
acesteia.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, CEC Bank
S.A. are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.
CEC Bank S.A. are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie a
contractului, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa,
executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin contractul incheiat.
Comisioanele aferente contului de garantie deschis la CEC Bank S.A., respectiv constituire
garantie si operatiuni efectuate din contul respectiv, vor fi suportate de catre Prestator.
<UZ INTERN>

CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5.1. Obligatiile Prestatorului:
a) lucrarile sunt cele executate de angajatii si subproiectantii Prestatorului, asa cum sunt
enumerate in articolul 4.1 pct.e) ale prezentului contract.
b) lucrariile Prestatorului vor cuprinde lucrari de proiectare pentru arhitectura, structura
(rezistenta),consolidare, instalatii electrice, sanitare, termice, voce -date,ventilatie, intocmire
documentatie avize conform Certificat Urbanism, intocmire documentatie si obtinere Autorizatie de
Construire, intocmire expertiza tehnica ,scenariu de securitate la incendiu,urmarire de santier.
c) toate proiectele vor fi verificate de verificatori atestati de Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, Administratie Publice si Fondurilor Europene si de un verificator de proiecte la cerinta
cerinta esentiala "Securitate la Incendiu" pentru constructii si instalatii (Cc+Ci); expertiza tehnica
va fi elaborata numai in cazurile in care este solicitata in mod expres de catre Autoritatea
competenta.
d) lucrariile Prestatorului vor fi executate cu competenta profesionala si atentie, la cele mai
inalte standarde utilizate pe piata relevanta a lucrarilor prestate, asigurandu-se respectarea legilor
si a tuturor normelor de functionare in vigoare (PSI, mediu, etc).
e) lucrariile Prestatorului vor fi executate in urmatoarele faze:
 Releveu (dimensional si structural, inclusiv instalatiile de stingere a incendiilor);
 Expertiza tehnica pentru lucrarile care urmeaza a fi executate;
 Propunere amenajare arhitectura;
 Intocmire documentatii,depunere si obtinere pentru certificarea conformitatii si asistenta
de specialitate de sanatate publica conform CU2852/03.09.2019;
 Intocmire documentatie,depunere si obtinere aviz prevenirea si stingerea incendiilor
conform CU2852/03.09.2019;
 Intocmire documentatie,depunere si obtinere aviz protectia mediului conform
CU2852/03.09.2019;
 Intocmire documentatie,depunere si obtinere avizului pentru aparare civila conform
CU2852/03.09.2019;
 Intocmire documentatie,depunere si obtinere acord Inspectoratului de Stat in Constructii
conform CU2852/03.09.2019;
 Scenariu la foc cu verificare la cerinta “C”;
 PT-PAC-DDE structura (rezistenta), cu verificare de specialitate (inclusiv raport de
verificare);
 PT-PAC+DDE arhitectura, cu verificare de specialitate (inclusiv raport de verificare);
 PT-PAC+DDE instalatii sanitare , hidranti interior si exteriori, cu verificare de specialitate
(inclusiv raport de verificare);
 PT-PAC+DDE instalatii termice, cu verificare de specialitate (inclusiv raport de verificare);
 PT-PAC+DDE instalatii electrice curenti tari si curenti slabi, cu verificare de specialitate
(inclusiv raport de verificare);
 PT-PAC+DDE instalatii de detectie semnalizare si comanda stingere incendiu, cu
verificare de specialitate (inclusiv raport de verificare);
 PT-PAC+DDE instalatii climatizare cu verificare” de specialitate (inclusiv raport de
verificare);
 PT- PAC+DDE instalatii speciale de stingere a incediului cu gaz inergen, cu verificare” de
specialitate (inclusiv raport de verificare);
 Verificare fiecare PT – PAC + DDE la cerinta “C”(inclusiv raport de verificare dupa
executarea lucrarilor);
 Obtinere Autorizatie de construire;
 Urmarire santier aproximativ 6 luni.
f) antemasuratorile pe specialitati se vor intocmi pe baza de articole de deviz, cotate la
pretul pietii de catre Prestator;
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g) este responsabilitatea Prestatorului sa se organizeze astfel incat reprezentanti ai tuturor
specialitatilor sa fie prezenti la realizarea releveului, pentru identificarea solutiilor optime in
procesul de proiectare;
h) toate desenele, memoriile, documentatiile, antemasuratorile,listele de cantitati, listele de
utilaje, caietele de sarcini si devizul general vor fi predate Beneficiarului in cate 4 (patru)
exemplare: proiectul Proiect Tehnic si Detalii de Executie si in trei exemplare:proiectul Proiect
Autorizare Construire,pe hartie in original si un exemplar in format electronic (*pdf, *dwg, *doc, sau
*xls);
i) Propunerea de arhitectura va fi semnata de Beneficiar pe plansele prezentate si va sta
la baza Proiectului Tehnic. Eventualele modificari ulterioare aprobarii propunerii de arhitectura
solicitate de Beneficiar, vor fi remunerate separat si corespunzator in urma unor negocieri
prealabile.Termenele de predare se vor decala corespunzator si proportional. Beneficiarul va fi
informat de noul termen de predare.
j) proiectul va contine: desene scara 1:50, 1;20, liste de cantitati de lucrari, liste de
echipamente, specificatii tehnice si devizul general estimative, memorii tehnice;
k) in situatia in care prin prin avize sunt solicitate modificari ale propunerii de arhitectura
aprobata sau ale obiectului contractului, acestea vor conduce la decalarea corespunzatoare a
termenelor de predare si la remunerarea separata a acestei activitati, in functie de amploarea
modificarilor solicitate, cu conditia ca o astfel de situatie sa nu fi fost generata de catre Prestator.
l) Prestatorul va acorda Beneficiarului asistenta de specialitate necesara si va preda
Beneficiarului sau reprezentantilor/prepusilor acestuia, copii dupa documentatia necesara pentru
obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum si a Autorizatiei de Constructie,
pentru lucrarile de constructie ce se vor executa.
Art. 5.2. Obligatiile Beneficiarului:
a) sa furnizeze Prestatorului, la inceperea lucrarilor de proiectare, in termen de 10 zile
calendaristice de la semnarea contractului, toate informatiile, pe care acesta le solicita.
b) sa acorde sprijin Prestatorului in activitatea de realizare a lucrarilor;
c) sa plateasca Prestatorului valoarea contractului conform Capitolului 2 din prezentul
contract, pe baza facturilor emise de Prestator;
d) sa plateasca toate taxele pentru avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de
Urbanism, taxele pentru obtinerea Autorizatiei de Construire ,confom legilor in vigoare.
CAP. VI. PENALITATI. RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 6.1. Neindeplinirea intocmai si la timp de catre parti a obligatiilor ce le revin conform
prezentului contract atrage raspunderea respectivei parti, dupa cum urmeaza:
a) Beneficiarul se obliga ca pentru intarzierea nejustificata a oricarei plati in cadrul
prezentului contract sa plateasca Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 % pe zi
lucratoare, de intarziere din valoarea fara TVA neplatita, fiind pus de drept in intarziere, prin
implinirea termenului stabilit pentru executare.
b) intarzierea in executarea obligatiilor prevazute in prezentul contract de catre Prestator,
da dreptul Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi lucratoare,
din valoarea contractuala fara TVA. In cazul in care Beneficiarul aplica penalitati Prestatorului,
acestea vor fi retinute din facturile prezentate la plata Beneficiarului, aferente contractului respectiv
sau altor contracte aflate in derulare cu CEC Bank SA la data respectiva.
Prestatorul raspunde pentru orice pierdere cauzata de un caz fortuit, de la data la care se
afla in intarziere.
c) in cazul constatarii in orice mod si pentru orice motiv a culpei Prestatorului in legatura cu
executarea prezentului contract, acesta va fi obligat la returnarea integrala sau partiala a sumelor
platite de Beneficiar din valoarea contractului, ramanand obligat si la acoperirea oricarui prejudiciu
cauzat.
d) cu exceptia celor mentionate expres in prezentul contract, Beneficiarul nu va putea fi
tinut raspunzator in nici un mod si pentru nici un motiv in legatura cu nici un eventual prejudiciu
cauzat de Prestator oricarui tert, in legatura cu executarea prezentului contract.
e) Prestatorul este si ramane responsabil fata de Beneficiar si fata de oricare dintre terti
inclusiv dar fara a se limita la asociatii, administratorii, directorii, angajatii sau agentii acestuia, la
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acoperirea integrala si nelimitata a oricaror prejudicii cauzate oricarora dintre cei mentionati
anterior, ca urmare a oricarei culpe a Prestatorului avand legatura cu executarea obligatiilor
asumate de aceasta prin prezentul contract, independent de locul si modul in care asemenea
prejudicii pot fi constatate.

CAP. VII. INCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 7.1. (1) Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
- prin expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
- contractul inceteaza de plin drept si fara indeplinirea altor formalitati in cazul in care una
din parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura
falimentului, sau cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara
acordul celeilalte parti;
- prin rezolutiunea sau rezilierea, imputabila Prestatorului, in cazurile in care fara
justificare :
a) lucrarea sau serviciul nu se executa in modul convenit si intr-un termen stabilit de
Beneficiar potrivit cu imprejurarile, Prestatorul nu remediaza lipsurile constatate si nu schimba
pentru viitor modul de executare a lucrarii sau serviciului;
b) nu se executa alte obligatii ce revin Prestatorului potrivit prezentului contract.
- prin rezolutiunea sau rezilierea, imputabila Beneficiarului, daca Prestatorul nu poate
incepe sau continua executarea contractului din cauza neindeplinirii fara justificare de catre
Beneficiar a propriilor obligatii, Prestatorul este indreptatit sa obtina rezolutiunea ori rezilierea
contractului, cu daune-interese.
(2) Beneficiarul poate considera prezentul Contract reziliat de plin drept, fara nici o
formalitate prealabila, in cazul in care Prestatorul:
(i) intarzie cu mai mult de 40 de zile lucratoare in finalizarea lucrarilor conform termenilor
din contract;
(ii) intarzie inceperea sau reinceperea lucrarilor sistate, fara motiv;
(3) In cazul rezilierii, Prestatorul este obligat sa inceteze de indata executarea oricaror
lucrari, sa predea Beneficiarului lucrarile in stadiul in care se afla. Contractul reziliat inceteaza doar
pentru viitor.
(4) Contractul desfiintat prin rezolutiune se considera ca nu a fost niciodata incheiat, astfel
fiecare parte este tinuta, in acest caz, sa restituie celeilalte parti prestatiile primite. Rezolutiunea
nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la solutionarea diferendelor ori asupra celor care
sunt destinate sa produca efecte chiar in caz de rezolutiune.
Art. 7.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata Prestatorului, contractul fiind reziliat de drept in 15 zile calendaristice de la data notificarii
de reziliere. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
CAP.VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 8.1. Modificarile si completarile aduse acestui contract se fac numai sub forma scrisa prin acte
aditionale semnate de ambele parti.
Art. 8.2. Daca unele prevederi ale acestui contract ar deveni nule din punct de vedere juridic, nu
este atinsa si valabilitatea juridica a celorlalte prevederi.
CAP.IX. CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE
Art. 9.1. Raspunderea partilor este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora
sau de caz fortuit.
Art. 9.2. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
Art. 9.3. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel
care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-a fi produs.
Daca, potrivit legii, partile sunt exonerate de raspundere contractuala pentru un caz fortuit,
ele sunt, de asemenea, exonerate si in caz de forta majora. Falimentul, dizolvarea sau lichidarea
unei parti nu constituie caz de forta majora.
<UZ INTERN>

CAP.X. JURISDICTIA, DISPOZITII FINALE
Art. 10.1. Prevederile acestui contract se supun legislatiei in vigoare in Romania.
Art. 10.2. Eventualele litigii nascute din executarea prezentului contract vor fi solutionate intre parti
prin conciliere directa. In situatia in care acest lucru nu este posibil, solutionarea litigiilor se va face
de catre instantele de judecata competente.
Art. 10.3. Orice modificare a adresei sau a elementelor de recunoastere ale partilor contractante
vor fi notificate in scris.
Art. 10.4. Intreaga corespondenta si notificarile adresate de o parte catre cealalta vor fi transmise
in scris prin fax, posta electronica sau posta cu confirmare de primire, la adresele mentionate in
contract.
Prezentul contract contine 7 (sapte) pagini si a fost incheiat in doua exemplare cate unul
pentru fiecare parte, in data de_____._____.________
Prestator________________________
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