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CONTRACT  DE SERVICII  nr.37din18.06.2020 

   pentru activitatea de diriginte de şantier 

 

 

In temeiul Legii 98/2016 si HG.nr395/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii s-

a incheiat prezentul contract de furnizare servicii, intre 

Centrul Bugetar de Administrare Crese, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. 

Mehedinti, Nr.15, telefon:0264-458320, cod fiscal 19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma Mihaela, în calitate de 

achizitor, pe de o parte 

si  

S.C.MBI Construct Invest S.R.L-D , str. Barsei nr.3,telefon/fax.0745-255838, Numar de 

inmatriculare J12/3815/2015, cod fiscal RO35341329, cont trezorerie RO52 TREZ 2165 069X 

XX03 3893, reprezentat prin Ing. Moldovan Bogdan Ioan, functia Administrator,  in calitate de 

prestator, pe de alta parte. 

Definitii  

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  

forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

 zi - zi calendaristica; 

 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.Termenul “zi”sau “zile” 

sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

an - 365 de zile. 

ICS-Inspectoratul de Stat in Constructii Cluj 

Data de referinta-data la care se emite Ordinul de incepere a lucrarilor 

 

 

 

 

http://www.creseclujnapoca.ro/


2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. -  Obiectul contractului este prestarea serviciilor de dirigenţie pe perioada de executie a 

lucrarilor  si  asistenta tehnica  la evaluarea ofertelor depuse pe perioada organizarii procedurilor de 

achizitie la obiectivul de  investiţii: “Continuare lucrari de amenajare  spatii administrative  in 

pod existent,regim final de inaltime S+P+M-Str. S.Albini nr.91-93, Cluj-Napoca 

Obiectul contractului este prestarea serviciilor de dirigentare prestate de catre  diriginti de santier 

autorizati, conform Ordinul ISC nr. 1496 din 13 mai 2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

in următoarele domenii: 

1) – domeniul 2. -Constructii civile, industriale si agricole; 

- Subdomeniul 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole – categoria de importanta 

minim C. 

2) – domeniul 8.- Instalatii aferente constructiilor  (categoriile de importanta A,B,C,)  

- Subdomeniul 8.1. – instalatii electrice;    

- Subdomeniul 8.2. – instalatii sanitare, termoventilatii; 

- Subdomeniul 8.3. – instalatii gaze naturale;    

Calitatea de personal autorizat  va fi demonstrata prin documentul emis de ISC ,valabil la 

data depunerii ofertei precum si cu conditia asigurarii personalului autorizat pe toata durata 

execuţiei lucrărilor si până la recepţia finala. 

2.2.  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil prestatorului de către achizitor, 

este  de 26.000 lei la care se adauga TVA , care se va plati  procentual la fiecare  situaţie  de 

lucrări prezentata la plata . 

A)85% din valoarea contractului se achita conform pct2.2 

B)15% se achita in cel mult 15 zile de la data finalizarii lucrarilor  

C) Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului , se restituie  

conform art.18 pct 18.2 

 

3. Durata contractului  

3.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile pe toată durata de execuţie a lucrărilor si ulterior 

acestuia pe toata durata de garantie a lucrarii  

4. Executarea contractului 

4.1. Executarea contractului incepe pentru partea de asistenta tehnica de la data publicarii anuntului 

de participare simplificat si pentru executia lucrarilor dupa emiterea Ordinului de incepere a 

lucrarilor. 

 

5. Documentele contractului 

5.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

         a) Oferta  financiară; 

   b) Actele aditionale, daca este cazul. 

 

6. Standarde 

6.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 

propunerea sa tehnică. 

 

7. Caracterul public al contractului  

7.1 (1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 

      (2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin 

acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

      (3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contrctanta nu are 

dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua 

exceptii:  



 informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta 

 partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 

8. Drepturi de proprietate intelectuală 

8.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi 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 prestarea serviciilor; 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. Responsabilităţile prestatorului 

1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire , precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire 

la acestea . 

2. Verifică corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului . 

3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor . 

4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora . 

5. Controlează respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori 

atestaţi pentru cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 . 

6. Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului 

de control al proiectantului . 

7. Verifică existenţa tuturor avizelor , acordurilor , precum şi respectarea prevederilor legale 

privind documentaţia tehnică . 

8. Verifică existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la constructor şi a procedurilor 

aferente acestuia  

9. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectului , a 

caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare . 

10. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie , în vederea asigurării nivelului calitativ prevazut 

în documentaţia tehnică , în contract si în normele tehnice în vigoare  

11.  Verifica exestenta si obtinerea , acolo unde este cazul, a avizelor pentru bransamentele de 

utilitati necesare santierului pe toata durata de executie. Verifica demararea  procedurilor de 

obtinere a avizelor,documentatiilor si a demararii lucrarilor pentru realizarea bransamentelor 

definitive. 

12. Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care reglementările tehnice au 

prevederi în acest sens.  

13. Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite ca 

urmare a verificărilor. 

14. Participă la verificarea  fazelor determinante şi la întocmirea proceselor - verbale de lucrări 

ascunse , pe care le comunica  si autoritatii contractante. 

15. Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate ( existenţa documentelor de 

atestare a calităţii , corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate , 

din contracte , din proiecte). 

16. Interzice utilizarea de materiale , semifabricate şi prefabricate necorespunzatoare sau fără 

certificate de conformitate , declaraţie de conformitate sau fără agrement tehnic ( pentru 

materiale netradiţionale ) altele decit cele prevazute in proiect. 

17. Interzice utilizarea de tehnologii noi , fără agrement tehnic . 

18. Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă . 

19. Urmăreşte din punct de vedere tehnic , executarea lucrărilor pe tot parcursul lor admiţând la 

plată numai lucrările corespunzatoare din punct de vedere calitativ . 



20. Cere executantului , după caz , sistarea execuţiei , demolarea sau refacerea lucrărilor executate 

necorespunzător , în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege 

pentru elaborarea acestora . 

21. Transmite proiectantului sesizările proprii , ale organelor abilitate , precum şi ale altor 

participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi neconcordanţele apărute pe 

parcursul execuţiei . 

Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr.       

10/1995 cu toate modificarile si completarile ulterioare  . In exercitarea  verificarii  

realizarii corecte    a proiectelor tehnice si a executarii lucrarilor de constructii  dirigintii 

de santier au raspunderi si obligatii in conformitate cu cap.VIII din Ordinul MDRT nr. 

1496/ 13.05.2011 pentru : 

            -perioada de pregatire a investitiei;perioada executiei lucrarilor;la receptia lucrarilor. 
22. Efectuează în numele achizitorului activitatea pe linie financiară , de verificare şi decontare a 

lucrărilor executate . În acest scop verifică realitatea şi exactitatea datelor înscrise în situaţiile de 

lucrări privind stadiile fizice realizate, anexeaza la  situatiile de lucrari in  termenele prevazute 

in contract  sau in  anexele  la contract si vizeaza caietele de masuratori (atasamentele) si dupa 

caz, in situatiile convenite desenele, calculele, verificarile calculelor  sau orice alte documente 

pe care executantul trebuie sa le intocmeasca la solicitarea achizitorului. Verifica corespondenta 

situatiilor de lucrari cu fazele şi cantităţile prevăzute în listele de cantităţi şi contractate cu 

executantul şi preţurile unitare , corespondenţa acestora cu cele din ofertă şi modul de aplicare a 

indexărilor conform contractului încheiat cu antreprenorul şi respectarea legislaţiei în vigoare . 

23.  Urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele 

abilitate . 

24. Urmăreşte existenţa şi respectarea sistemului de asigurare a calităţii la executant. 

25. Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea 

efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice. 

26. Notifica in scris autoritatea contractanta solicitind prezenta acesteia la efectuarea masuratorilo 

in vederea intocmirii atasamentelor situatiilor de lucrari. 

27. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnică a construcţiei cu 

toate documentele prevăzute de reglementările legale . 

28. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de santier şi predă terenul deţinătorului acestuia  

29. Asigură implementarea unui sistem propriu de asigurare a calităţii de către achizitor , utilizator  

în activităţile ce privesc realizarea construcţiilor pentru care prestează activitatea de diriginte de 

specialitate . 

30. Participă la recepţia lucrărilor . 

31. Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi întocmeşte documentele 

de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie . 

32. Predă achizitorului , documentaţia tehnică şi economică împreună cu cartea tehnică  a 

construcţiei  

33. După recepţia la terminarea lucrărilor , dirigintele  de şantier urmăreşte rezolvarea remedierilor 

cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrarilor , în cel mult 90 zile de 

la acceptarea acesteia . 

34. Dacă executantul lucrarii nu îsi respectă obligaţiile contractuale dirigintele de şantier are 

obligaţia de a soma executantul  pentru a se înscrie în clauzele contractuale . 

35. Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au 

apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa , 

dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant . 

36. După recepţia finală dirigintele  de şantier predă Cartea tehnică a construcţiei deţinatorului legal  

37. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 



38. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 

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. 

39. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

 

10. Responsabilităţile achizitorului 

10.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

10.2.-Achizitorul are obligatia sa achite contravaloarea serviciilor prestate si receptionate in termen 

de 30 de zile de la data primirii facturii insotita de procesul verbal de receptie 

 

11. Recepţie şi verificări 

11.1. - 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. 

11.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 

acest scop. 

11.3. – Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate, in termenul convenit, in conditiile 

art. 9. 

 

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a asigura asistenta tehnica pentru evaluarea ofertelor depuse 

pe perioada pe timpul organizarii procedurii de achizitie si a presta serviciile de dirigentie de santier 

pe toata perioada de derulare a contractului de achizitie publica  la obiectivul de investitii“ 

“Continuare lucrari de amenajare  spatii administrative  in pod existent,regim final de 

inaltime S+P+M-Str. S.Albini nr.91-93, Cluj-Napoca 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 

în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

   b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

12.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora 

prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

              (2) În cazul în care: 

    a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 

    b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 

sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna 

un act adiţional. 

12.3. - Cu excepţia prevederilor clauzei 21, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a percepe penalităţi potrivit prevederilor clauzei 17.1 

 

13. Modalităţi de plată 

13.1. - Achizitorul va efectua plata sumelor prevazute la art.2.2 catre prestator in lei, in functie de 

alocatiile bugetare. 

 

 



14. Actualizarea preţului contractului 

14.1. - Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară. 

14.2. - Preţul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind ferme. 

Valoarea Contractului va putea fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare  a 

Costului rezultat din modificarea Legii(inclusiv adoptarea unor legi noi si abrogarea sau 

modificarea Legilor existente)publicate ulterior Datei de referinta care il va afecta pe Executant  in 

indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului 

 

15. Amendamente 

15.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

16. Subcontractanţi 
16.1. - Prestatorul nu poate  încheia contracte cu subcontractanţii decit cu acordul expres al 

achizitorului. 

 

17. Penalităţi, daune-interese 

17.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului (fara TVA) ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% zi intarziere. 

18. Garantii de buna executie,constituire si restituire 

18.1 (1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 10%  din prețul 

contractului fără TVA și se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 

parţiale, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoria Statului și pus la dispoziţia 

Achizitorului. Suma iniţială care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, 

astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. În cazul în 

care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are 

obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de 

achiziţie publică. 

(2)Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta  urmeaza sa alimenteze acest cont 

prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pina la concurenta  sumei 

stabilite  drept garantie de buna executie  in documentatia de atribuire . Autoritatea contractanta  va 

dispune ca unitatea sa instiinteze prestatorul despre varsamintul efectuat,precum si despre destinatia 

lui.Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele prestatorului, pot fi dispuse plati atat de 

catre prestatorcu avizul scris al achizitorului care se prezinta la trezorerie  cat si de unitatea 

Trezoreriei la solicitarea scrisa  a achizitorului in favoarea caruia  este constituita garantia.Contul 

astfel deschis este purtator de dobinda  in favoarea achizitorului 

 

18.2 Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face astfel: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei,și nu sunt 

identificate riscuri pentru vicii ascunse; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite și pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic și funcţional, proportional  cu valoarea lucrarilor efectuate 

18.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna 

executie,oricind pe parcursul indeplinirii contractului,in limita prejudiciului creat,in cazul  in care 



prestatorul nu isi  indeplineste  obligatiile asumate  in contract.. Anterior emiterii unor pretentii 

asupra garantiei  de buna executie  autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia 

prestatorului ,precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al 

prejudiciului. 

In situatia executarii garantiei de buna executie,partial sau total,prestatorul are obligatia de a 

reintregi garantia in cauza larestul ramas de executat.Raintregirea garantiei poate fi facuta si de 

autoritatea contractanta prin retineri din valoarea facturilor emise de prestator 

19. Modalităţi de încetare a contractului 
19.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage 

desfiintarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

19.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrară interesului public. 

19.3. - În cazul prevăzut la clauza 19.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

20. Cesiunea 

20.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului. 

20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

 

21. Forţa majoră 

21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. - 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. 

21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

21.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă , orice 

neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

22.2. - Dacă după 15 zile 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 din România. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1. - (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. 

24.2. - Comunicările între părţi se pot face  prin  e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

26. Dispozitii finale 

26.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua  exemplare originale. 

            

  BENEFICIAR,                                                                          PRESTATOR, 

Centrul Bugetar de Administrare Crese  Cluj                     SC MBI Construct Invest SRL-D  

Director,                                                                               Administrator, 

Duma Mihaela                                                                 Moldovan Bogdan Ioan 

  

Viza C.F.P 

 Ganj Elena  

 

Sef Serv.Adm-Tehnic, 

Frent Alexandru 

  

Consilier juridic, 

 Bora Ioan 

      

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu                     

     

        

                             

         

               

                                                                                         

                                              

                   

           

      

 

  

 

                                                                                                    

 

 

 

 


