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Contract  de prestări  servicii 
nr. …………….data…………………………. 

               
 
 

1. Partile Contractante 
 

S.C.  Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  cu  sediul in Ploiesti, Str Văleni nr. 32, jud. 
Prahova, telefon: 0244 525252, fax: 0244 510353, email: achizitiipublice@sguploiesti.ro, cod fiscal 
27449967, nr. de ordine in registrul comertului J29/1212/01.10.2010, cont bancar 
RO79BRDE300SV76016203000 deschis la BRD – sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. Adrian 
Emanuil Semcu  – Director General, si d-na Jeny Emilia Bucur  - Director Economic, in calitate de 
achizitor, pe de o parte 
si   
S.C............................................................................ cu sediul in ............................., str. ..............., nr. 
........................., jud. ......................., telefon..........................fax: ........................., email: 
.............................., cod fiscal ...................................., nr. de ordine in Registrul Unic al Cabinetelor 
Medicale.............................................. cont bancar ...................................... deschis la banca 
...................................., reprezentata prin ................................................ (functia de conducere) , în 
calitate de prestator, pe de altă parte. 
 

2. Definiţii 
 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale 
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract 
d. servicii  - servicii de medicina muncii impuse angajatorilor 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
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 enuntiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
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4. Obiectul contractului 
 
4.1. Autoritatea contractantă intenţioneaza să achiziţioneze servicii medicale de medicina muncii, 
necesare asigurarii masurilor privind securitatea si sanatatea in munca a salariatilor, in conformitate cu 
prevederile art. 8 din H.G. nr. 355/2007 privind supravhegherea sanatatii lucratorilor, actualizata ’’(1) 
Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: 
examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere 
specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.’’ 
4.2. Examenul medical se va efectua în funcţie de meserii, pentru un numar de salariaţi conform 
tabelului din caietul de sarcini, precum şi pentru persoanele care se vor angaja după data de 
01.11.2022, în limita numarului de posturi menţionate in tabel, iar întocmirea tuturor formalităţilor şi 
documentelor se va face conform prevederilor legale. 
4.3. Numarul de examene medicale poate sa creasca sau să scadă în funcție de fluctuația de personal și 
a bugetului de venituri și cheltuieli cu această destinație. 
4.3. Prestarea servicilor de medicina muncii prin controlul medical periodic, se va face în funcţie de 
încadrarea pe diverse meserii/funcţii, conform tabelului din caietul de sarcini. 
 
5. Pretul contractului 

 
5.1. Preţul contractului, respectiv tariful/investigatie este cel consemnat in oferta financiară si in 
Anexa nr. 1 la prezentul contract. 
5.2. Preţul contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de .................................... lei 
(serviciile medicale sunt scutite de TVA). 
5.3. Valoarea totala pentru indeplinirea contractului este de ..................................... lei.  
5.4. Plata serviciilor se va face pe baza facturii emise de prestator ( pentru serviciile efectiv prestate). 
Factura fiscală se va emite în baza fișelor de aptitudne și pe baza Raportului de activitate, după caz și 
va fi însoțită de tabele justificative care conțin suma prestațiilor medicale. 
5.5. Plata serviciilor se va face cu Ordin de Plata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii 
la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., in contul bancar specificat de prestator. 
Data platii se considera data depunerii Ordinului de Plata vizat de banca ACHIZITORULUI. 
5.6. Achizitorul are dreptul de a suplimenta cantitatea de servicii achizitionate, in conditiile in care 
exista resurse financiare alocate in acest sens.  
5.7. Achizitia serviciilor se va face in limita valorii contractului prin decontari periodice reprezentand 
contravaloarea serviciilor prestate, fara insa ca achizitorul sa se oblige la achizitia intregii cantitati. 
5.8. Serviciile medicale si activitatile conexe actului medical pentru persoanele contractate in viitor de 
angajator si care vor avea calitatea de salariat vor fi efectuate in aceleasi conditii.  
5.9. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil PRESTATORULUI de catre ACHIZITOR 
va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.  
5.10. Derularea contractului se va face pe baza unei programări de comun acord cu prestatorul, prin 
stabilirea unui grafic al derularii contractului luand in acest sens legatura cu medicul de medicina 
muncii pentru stabilirea locului, datei si orei pentru efectuarea serviciilor respective.  
 
6. Durata contractului 

 
6.1. Durata contractului de prestari servicii se va derula începând cu data semnării lui de ambele 
parti si va înceta de drept la data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional la 
cererea achizitoului pentru o perioadă de cel mult 4 luni, repectiv până cel târziu 30 aprilie 2023, în 
limita fondurilor disponibile ale achizitorului. 
6.2. Prezentul contract este valabil pe durata desfăşurării serviciilor ofertate, până la stingerea tuturor 
obligaţiilor pe care le generează, continuand sa-si produca efectele chiar si dupa incetarea acestuia. 
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7. Executarea contractului  
 

7.1. Executarea contractului începe de la semnarea lui de ambele parti. 
 

8. Documentele contractului 
 

8.1. Documentele contractului sunt: 
- caiet de sarcini 
- oferta financiara si oferta tehnica 
- raportul procedurii 
- detalii de cumparare directa in desfasurare S.I.C.A.P. 
- ACORDUL privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
- acte aditionale, daca este cazul 

 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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 produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor 
9.4. Prestatorul va avea urmatoarele obligatii: 

- sa informeze achizitorul si sa indeplineasca toate atributiile din domeniul de medicina muncii 
impuse de legislatia in vigoare; 

- sa asigure respectarea prevederilor H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in ceea ce priveste examenul medical la angajarea in munca, in functie de fisa de 
expunere la riscuri, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic nu mai mult de 
doua ori pe an si examenul medical la reluarea muncii; 

- sa asigure examenul clinic la angajare in functie de fisa de expunere la riscuri, pe baza de 
comanda din partea achizitorului; 

- sa asigure controlul medical periodic la sediul firmei pentru toate categoriile de salariati 
enumerate in caietul de sarcini; 

- sa asigure examenul clinic de adaptare pentru toti salariatii la care se impune; 
- sa asigure examenul medical la reluarea activitatii care se efectueaza dupa o intrerupere a 

activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau 6 luni, pentru orice alte motive, 
in termen de 7 zile de la reluarea activitatii, solicitandu-se adeverinte de la medicii de familie si 
toate documentele medicale pe care salariatii le-au primit de la medicii specialisti; 

- sa asigure reabilitarea, reorientarea si insertia profesionala dupa accident de munca sau boala 
profesionala; 

- sa colaboreze permanent cu medicii specialisti din spitale si policlinici si cu medicul de familie 
pentru dispensarizarea bolilor cronice; 

- sa intocmeasca si sa gestioneze dosarele medicale; 
- sa transmita raportarile periodice catre Directia de Sanatate Publica; 
- sa participe si sa prezinte raportarile trimestriale si anuale catre conducerea SC Servicii de 

Gospodarire Urbana Ploiesti SRL si la presedintele CSSM cu privire la starea de sanatate a 
angajatilor si la actiunile medicale intreprinse; 

- sa incheie dosarele medicale cu eliberarea fisei de aptitudine de catre medicul de medicina 
muncii; 
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- sa puna la dispozitie beneficiarului fisele de aptitudine in maxim 3 zile lucratoare de la data 
efectuarii controlului medical periodic de catre medicul de medicina muncii; 

- medicul de medicina muncii sa informeze de indata responsabilul de contract privind angajatii 
pentru care in timpul controlului medical s-a stabilit aptitudinea in munca ca fiind inapti 
temporar sau inapti definitiv; 

- sa intocmeasca raportul de risc maternal conform O.U.G. nr. 96/2003 (la solicitarea 
achizitorului)  si informarea gravidei privind concluzia raportului de evaluare; 

- sa asigure examenele medicale de specialitate si explorari functionale in vederea stabilirii 
diagnosticului si a aptitudinii in munca: examen neurologic cu probe vestibulare de echilibru, 
examen oftalmologic – screening efectuat cu visiotest, examen O.R.L., screening efectuat cu 
audiometru pentru conducerea auditiva aeriana, EKG, spirometrie, examen psihologic pentru 
lucru la inaltime, tura de noapte, autorizare electricieni; 

- sa asigure examene de laborator (coproparazitologic, coprobacteriologic, glicemie, AgHBs, Ac 
anti HBs, Ac anti HCV, Ac anti HIV); 

- sa viziteze locurile de munca in vederea consilierii privind masurile de protectie individuala si 
colectiva la locul de munca, a masurilor tehnico-organizatorice ce se impun si a adaptarii 
muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului; 

- sa asigure consiliere in probleme de sanatate si securitatea in munca cu participarea efectiva la 
evaluarea riscurilor profesionale la locul de munca; 

- sa predea toate documentele medicale beneficiarului pe baza de proces verbal cu numar de 
inregistrare, data predarii si semnatura de primire; 

- sa asigure controlul medical si sa recolteze probe pentru investigatii la sediul firmei pentru 
toate categoriile de salariati; 

- sa se deplaseze la sediul achizitorului ori de cate ori acest lucru este solicitat, in executarea 
contractului si sa-i asigure in timpul programului de lucru servicii medicale de medicina 
muncii, in conformitate cu prevederile acestui contract; 

- prestatorul trebuie sa aibă obligatoriu punct de lucru cu sediul in orasul Ploiesti, judetul 
Prahova; 

- sa efectueze examene medicale profilactice si examenele de reevaluare, conform legislatiei in 
vigoare; 

- sa elibereze fisa de aptitudine la angajare in termen de maxim 24 ore; 
- sa elibereze fisa de aptitudine în urma examenului medical periodic va fi eliberată în 10 zile 

lucrătoare de la finalizarea exemenului medical în conformitate cu prevederile legale. 
Programarea examenelor medicale periodice va fi stabilită de comun între reprezentatul 
beneficiarului și cel al prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la data semnări  
contractului de către ambele părți. 

- sa tina evidenta medicala in ceea ce priveste angajatii achizitorului; 
- sa informeze achizitorul in ceea ce priveste modificarile in starea de sanatate a angajatilor si sa 

intocmeasca periodic situatia privind cazurile de boli profesionale; 
- sa  elibereze aviz medical pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor; 
- sa elibereze aviz psihologic pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor; 
- sa vizeze certificatele medicale si fisele de protectia muncii; 
- sa asigure prezenta medicului de medicina muncii la controlul medical periodic; 
- achizitorul solicita oferta de pret pentru efectuarea investigatiilor aferente controlului medical 

periodic per analiza; 
- prestatorul are obligatia de a respecta normele PSI in vigoare si anume: sa aduca la cunostinta 

proprietarului, orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie pericol de incendiu; sa 
foloseasca in deplina siguranta, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile si instalatiile 
(electrice, gaze, paratraznet, etc) aferente constructiilor, astfel incat sa nu genereze incendii; 
este interzisa blocarea cailor de acces, evacuarea si interventia cu materiale care reduc latimea 
sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie; sa 
respecte regulile si normele privind apararea impotriva incendiilor aduse la cunostinta de 
achizitor. 
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-    are obligația ofertantul câștigător al procedurii de achiziție, de a pune la dispoziția achizitorului 
dosarele medicale ale salariațiilor Societății Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. , în cazul în 
care la efectuarea procedurii de achiziție pentru anul umător nu va fi câstigător. 

9.5. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. 
9.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor prestate. Totodata, este 
raspunzator atat de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
 

10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate in conformitate cu 
prevederile contractului subsecvent si oferta finaciara depusa. 
10.2. Achizitorul se obligă să programeze pentru examinare medicala, toti angajatii institutiei, potrivit 
reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii. 
10.3.  Achizitorul se obliga sa respecte recomandarile medicale rezultate in urma examenelor 
medicale.   
10.4. Achizitorul va avea urmatoarele obligatii: 

 - sa puna la dispozitia prestatorului lista cu personalul angajat si functiile pe care le indeplineste 
acesta, pe fiecare punct de lucru in parte si sa actualizeze aceste liste lunar. 

 - sa puna la dispozitia prestatorului tabelul nominal cu locurile de munca/posturile cu riscuri 
profesionale, conform H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
fiecare punct de lucru. 

-  sa puna la dispozitia prestatorului tabelul nominal cu persoanele cu riscuri maternale, conform 
O.U.G. nr. 96/2003, pe fiecare punct de lucru, pentru a intocmi raportul de risc maternal 

-  sa furnizeze la cererea prestatorului, informatiile cu privire la personalul angajat si problemele 
de securitatea muncii 

-  de comun acord cu prestatorul, sa stabileasca un grafic al derularii contractului luand in acest 
sens legatura cu medicul de medicina muncii pentru stabilirea locului, datei si orei pentru 
efectuarea serviciilor respective 

-  achizitorul va verifica periodic intocmirea actelor privind respectarea prevederilor H.G. nr. 
355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in ce priveste controlul medical periodic. 

10.5. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
 

11.1. În cazul în care, din vina uneia din parti, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci cealalta parte are dreptul de a solicita, ca penalitati de intarziere, o sumă 
echivalentă cu 0,05%/zi din valoarea contractului. Penalitatile de intarziere vor curge pana la 
realizarea efectiva a serviciului efectiv, cuantumul acestora putand depasi valoarea debitului. 
11.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cǎtre una dintre pǎrţi, în mod 
culpabil şi repetat, dǎ dreptul pǎrţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese.  
11.3. Achizitorul îşi rezervǎ dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisǎ adresata 
prestatorului, fǎrǎ nici o compensaţie, dacǎ acesta din urmǎ da faliment sau impotriva sa este inceputa 
urmarirea penala pentru savarsirea vreunei infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor 
profesionale. Aceasta renuntare nu inlatura dreptul achizitorului la despagubiri pentru neindeplinirea 
obligatiilor din partea prstatorului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzǎtoare pentru partea din contract îndeplinitǎ pânǎ la data denunţǎrii unilaterale a 
contractului. 
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12. Verificări  
 

12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
13.1. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare a 
serviciilor prevazute in prezentul contract, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru achizitorului în 
timp util. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor. 
13.2. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întarziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitaţi prestatorului.  
 
14. Clauze de confidentialitate 
 
14.1. (1)  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 
a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
14.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă;  sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire;  sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
15. Incetarea  contractului 
 
15.1. Prezentul contract inceteaza: 

a)  in cazul prevazut la art. 11.3. 
b)  prin acordul de vointa al partilor 
c)  prin rezilierea contractului, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale; 
d)  prin ajungere la termen. 
e) S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploieşti S.R.L. isi rezerva dreptul de a denunta 

unilateral prezentul contract in cel mult 5 zile de la data aparitiei unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractului, astfel incat 
indeplinirea ei ar fi contrara interesului public. 
 
16. Ajustarea preţului contractului 
 
16.1. Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2. Preţul contractului este ferm pe toata perioada de derulare a contractului. 
 
17. Amendamente  
 
17.1. Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
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interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
18. Cesiunea  
 
18.1. Partilor prezentului contract le este permisa doar cesiunea creantelor (drepturilor) nascute din 
contract, cesiune care insa nu va afecta obligatiile nascute din acesta si care vor ramane in sarcina 
partilor contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.  
 
19. Pact comisoriu  
 
19.1 In cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor de către oricare dintre parţi, 
contractul se considera desfiinţat de drept fara punere in întârziere, fara nicio formalitate prealabila si 
fara judecata. In acest sens, rezilierea intervine fara a fi necesara notificarea. 

 
20. Forţa majoră 
 
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
21. Soluţionarea litigiilor 
 
21.1. 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 contractului. 
21.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului. 
 
22. Limba care guvernează contractul 
 
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. Comunicări 
 
23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
23.2. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, prin 
fax , la nr : 0244 510.353, sau e-mail: secretariat @sguploiesti.ro, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
   
24. Legea aplicabilă contractului 
 
24.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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25. Dispoziţii finale 
 
25.2. Prezentul contract, inclusiv anexele contine ........... file astfel: 

a) Contract -  .............. file 
b) Caiet de sarcini - ............... file 
c) Oferta financiara - .............. file  
d) Oferta tehnica - ................ file  
e) Raportul procedurii - ..................... file 
f) Detalii de cumparare directa in desfasurare S.I.C.A.P.- .............. file 
g) ACORDUL privind prelucrarea datelor cu caracter personal – .................. fila 
 

Părţile au înţeles să încheie azi ......................................... prezentul contract în două exemplare, 
fiecare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.    

 
          Achizitor            Prestator 

        


