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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire: ADMINISTRATIA PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  RA 
Adresă: Str.Principala nr1445 
Localitate: Rodna,jud.Bistrita-Nasaud Cod poştal: 

427245 
Ţara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 
În atenţia d-lui ing. Nelca Mircea 

Telefon: +40-263 377715 

E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro Fax: 0263 377181 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
www.parcrodna.ro 

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
x altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
x mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi) 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ 
                                nu x 

 
 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 x la adresa mai sus menţionată, zilnic intre orele 

09.00-14.00 
□ altele: (adresă/fax/interval orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
Data 25.01.2011/ora limită 10.00/adresa APNMR RA  mai sus indicata 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  
Raspunsurile se vor posta pe site-ul administratiei www.parcrodna.ro, sectiunea Anunturi, pana la 
25.01.2011 si/sau prin fax /ora limită 16,00 . 

 
I.c.Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit 

 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare da x    nu □ 
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  Proiectul “Masuri de management conservativ al 

biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”, 
finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară  4 
conform contractului de finantare nr. 97778 
/23.03.2010, SMIS-CSNR 1300 
 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Realizare traseu tematic 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări      x  (b) Produse    □ (c) Servicii    x    

Execuţie       □ 
Proiectare şi execuţie  □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă □ 

Cumpărare    □ 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului  2A x 
          2B □ 
 
  

Principala locaţie a lucrării  
APNMR RA 
Cod CPV      
45442100-8-Lucrări de vopsire 
 (Rev.2) 
44423200-3-Scări (Rev.2) 
 

Principalul loc de livrare 
 
Cod CPV     □□□□□□□□ 
 

Principalul loc de prestare 
APNMR RA 
Cod CPV      
35261100-2-Panouri de 
informare cu mesaje variabile 
(Rev.2) 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie: x       
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
11 luni de la atribuirea contractului (fara a depasi termenul de 30.12.2011) 
II.1.5) Divizare pe loturi                   da □ nu x 
 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot x      unul sau mai multe □       toate loturile □ 

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
Conform prevederilor caietului de sarcini 
Valoarea estimata a contractului este de 20 900 lei + TVA, defalcata conform precizarilor din caietul  
de sarcini 
 
III.  PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată – achizitie directa, conform prevederilor OG34/2006 actualizata si ale 
contractului de finantare. 

 
III.2) Legislaţia aplicată: Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii cu modificările şi completările ulterioare,  HG nr. 925 /2006 cu modificările şi 
completările ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) 
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IV. PREZENTAREA OFERTEI  
 
IV.1) Limba de redactare a ofertei Ofertele vor fi prezentate in limba romana 
IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile 
IV.3) Modul de prezentare a ofertei Oferta va fi intocmita ca document distinctiv si va 

cuprinde in mod obligatoriu angajamentul 
reprezentantului societatii ofertante de a presta 
serviciile si lucrarile solicitate in cantitatea si la 
nivelul cerute prin caietul de sarcini contra unui 
pret  exprimat pe fiecare tip de serviciu si lucrare, 
precum si un pret total, aceasta urmand a fi 
comparat la evaluarea ofertelor. 
Preturile separate precum si pretul total al serviciilor 
vor fi exprimate in lei, fara TVA, iar TVA-ul va fi 
evidentiat separat 
Se accepta numai ofertele care cuprind preturi 
pentru toate serviciile solicitate.  

 
 
IV.4) Data limită de depunere a ofertelor  

Ofertele se vor depune in plic sigilat la registratura 
administratiei parcului, la adresa Rodna, 
jud.Bistrita-Nasaud, Str.Principala nr. 1445, pana la 
data de 31.01.2011, ora 10.00. 
Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa 
termenul limita vor fi respinse 

 
IV.5) Deschiderea ofertelor 

Ofertele vor fi dechise la sediul APNMR RA, loc. 
Rodna, jud.Bistrita-Nasaud, Str.Principala nr. 1445, 
in data de 31.01.2011, ora 12 

 
 
V. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) Preţul cel mai scăzut         x 
Se vor compara preturile totale cuprinse in fiecare oferta 
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2. CAIET DE SARCINI 
 
 

I. Obiectul contractului: Realizarea traseului tematic Cascada Cailor. 
II. Cantitate, perioada aproximativa si valoarea estimata a serviciilor si lucrarilor. 
 

Activitatea De la... La.... Obiectul 
activitatii 

Valoare 
estimata 

(RON fara 
TVA) 

Cantitatea 

5.1.1 Marcarea în teren a traseului 
tematic 30.01.2011 30.12.2011 Marcarea traseului 

tematic 2 000 8 km 

5.1.2 Realizarea şi amplasare 
panourilor informative simple şi 
complexe 

30.01.2011 30.12.2011 
Realizarea şi 
amplasarea 
panourilor  

13 500 

10 panouri 
simple 
2 panouri cu 
ferestre rotative 
1 panou cu 
urme de 
animale 

5.1.3 Amplasarea elementelor de 
infrastructură 30.01.2011 30.12.2011 Podeţe şi scări 5 400 

3 podeţe de 
lemn 
3 scări de lemn 

TOTAL    20 900 Lei  

 
Nota: perioadele indicate sunt aproximative si vor fi stabilite cu exactitate prin ordinul de 
incepere a prestatiei de servicii sau a lucrarilor, transmis de catre beneficiar cu cel putin 5 zile 
inainte. 
III. Specificatii si descriere activitati: 
III.1 Necesitatea realizării unui traseu tematic rezidă din inexistenţa unui astfel de  
obiectiv şi din dorinţa de a promova protecţia speciilor şi habitatelor (cu accent pe cele de interes 
comunitar). Acest traseu educativ va fi destinat în special elevilor, panourile informative cuprinzând 
detalii ale speciilor de floră şi faună răspândite pe acest traseu, habitate, urmele animalelor. Fiind o 
zonă cu potenţial turistic ridicat, Cascada Cailor din Parcul National Muntii Rodnei atrage zeci de mii 
de turişti anual prin frumuseţea peisajului, având avantajul localizării lângă o staţiune turistică cu 
pârtie de schi, fluxul de turişti se menţine şi în cursul iernii. 
III.2 Amenajarea unui traseu tematic în zona Cascada Cailor presupune realizarea urmatoarelor 
activitati si lucrari: 

• Trasarea marcajelor vizuale – circa 8 km. Traseul se va marca pe repere vizibile din teren 
(copaci, stânci etc), la distante care să permită orientarea între cele două marcaje (din 10 în 10 
m). Valoarea estimată pentru marcare este de 250 lei/km x 8 km = 2 000 lei (fara TVA); 

• 10 panouri simple x 250 lei/buc = 2 500 lei (fara TVA);  
Panourile simple din lemn vor avea dimensiunile (48x36 cm panoul cu ramă pentru introdus 
materialul informativ plasticat, piciorul de 130x10cm); 

• 2 panouri cu ferestre rotative x 3 000 lei/buc = 6 000 lei (fara TVA), dimensiuni 92x110 cm 
rama din lemn cu ferestre rotative de mărime 18x24 cm fiecare, 12 ferestre rotative într-un 
panou, tablă informativă încorporată 92x110 cm, picioare din lemn 300 cm înăltime; 

• 1 panou cu urme de animale x 5 000 lei = 5 000 lei. (fara TVA); 
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 • Panoul cu urme de animale va avea dimensiunile de 100x120 cm, prevăzut cu 5 panouri mici 

15x21 cm cu imaginile animalelor locale (urs, mistret, râs, capră neagră, cerb). 
Panourile trebuie sa respecte elementele din Manualul de identitate vizuala pentru Instrumente 
structurala 2007-2013 . Panourile vor avea avizul beneficiarului inainte de prestarea serviciilor. 
Preturile panourilor vor include transportul si montarea acestora in locurile indicate de catre beneficiar. 

• 3 podeţe de lemn x 900 lei/buc = 2 700 lei (fara TVA); 
• 3 scări de lemn x 900 lei/buc = 2 700 lei, (fara TVA); 

Total = 20 900 lei.  (fara TVA);. 
 
Specificatii tehnice - se confectioneaza de lemn: 
- podetele din lemn vor avea dimensiuni - grinzi de 12x12 cm, podete cu cherestea de 24/38 
mm, cu o lungime aprox. 5 m,  80 cm, mână curenta din lemn de 5 m lungime, se fixează de 
podet). 

 
IV. Alte prevederi: 
IV.1 Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii pentru ofertanti. Orice oferta 
care nu respecta aceste cerinte minimale va fi respinsa.  
IV.2 Se vor accepta numai ofertele care contin oferte de pret pentru toate serviciile si lucrarile. 
Preturile individuale se vor incadra in valorile estimate prezentate la pct II. 
IV.3 Ofertantul castigator va acorda o garantie de minim 3 ani pentru serviciile si lucrarile realizate si 
preia integral raspunderea pentru eventualele accidente care ar avea loc datorita confectionarii gresite 
sau relizarii defectuoase a lucrarilor la podete si scari. 
 

Intocmit,                                 Verificat, Avizat, 

Responsabil AP Manager proiect Economist 

Ing.Nelca Mircea                                  biolog dr.Iusan Claudiu ec.Dragota Antonia 
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4. Model de contract 

 
 

 
Contract de lucrari/servicii 

nr. ______/___________ 
 
 
1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

 
între 

 Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A. adresa loc. Rodna, Str. Principală nr.1445, 
Jud.Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263377715/0263377181,  număr de înmatriculare J06/313/2009, cod 
fiscal 25713883, cont trezorerie: RO22TREZ104509803X000946, Trezoreria Singeorz Bai, 
reprezentată prin JAUCA Doina Gabriela, funcţia -director, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi  
SC ............  adresă,  ..........., Telefon/fax ............., număr de înmatriculare ..........., cod fiscal .........., 
cont .............,  banca ......, reprezentată prin ........, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - 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 prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, 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 
enunţiativă. 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; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de 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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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii si lucrari in cadrul contractului ,, Marcarea în teren a 
traseului tematic Cascada Cailor din proiectul “Masuri de management conservativ al biodiversitatii 
Parcului National Muntii Rodnei”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS Mediu 
2007-2013, axa Prioritară 4 conform contractului de finantare nr. 97778 /23.03.2010, cod SMIS-CSNR 
1300  în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 
si cu prevederile caietului de sarcini.  

 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii ,, Marcarea în teren a traseului tematic Cascada Cailor” din proiectul “Masuri de 
management conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”, finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4 conform contractului de 
finantare nr. 97778 /23.03.2010, cod SMIS-CSNR 1300   
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor si lucrarilor prestate,  
este de ............ lei, din care T.V.A. ........ lei. 
4.4 Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la receptia serviciilor/ lucrarilor. 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 11 de  luni, adică de la ................. până la 30.12.2011. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) oferta 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile si lucrarile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile si lucrarile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în oferta, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile si lucrarile urmatoare, asa cum sunt descrise in caietul 
de sarcini, si anume: 

• Trasarea marcajelor vizuale – circa 8 km.  
• Confectionarea a 10 panouri simple  
• Confectionarea a 2 panouri cu ferestre rotative  
• Confectionarea a 1 panou cu urme de animale  

Preturile panourilor include transportul si montarea acestora in locurile indicate de catre beneficiar. 
• Executarea de lucrari pentru realizarea a 3 podeţe de lemn  
• Executarea de lucrari pentru realizarea a 3 scări de lemn  
Podetele si scarile se confectioneaza de lemn 
Serviciile si lucrarile vor fi demarate in termen de maxim 5 zile de la primirea ordinului de 
incepere a acestora. 

7.4 - 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 
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 ii) 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. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile/lucrarile 
prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze  serviciile/lucrarile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta – 15 zile.  
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 7 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
(se va indica un termen cert) 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu cu 0,05% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 7de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% pentru 
fiecare zi de intarziere din plata neefectuata. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare 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 
 
Clauze specifice 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 – Nu se constituie garantie de buna executie. 
 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile/lucrarile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor/lucrarilor 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. 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor/lucrarilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din oferta şi din caietul de sarcini.  
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 13.2 – Receptia serviciilor/lucrarilor se va efectua de catre comisia stabilita de catre achizitor, pe baza 

de proces verbal. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
semnarea prezentului contract.  
 (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. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data semnarii contractului. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
14.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
15. Ajustarea preţului contractului1

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
oferta, anexă la contract. 

 

15.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
16. Subcontractanţi 
Nu este cazul 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- 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 părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
18. Soluţionarea litigiilor 

                                                           
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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 18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie 
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 
România.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
20. Comunicări 
20.1 - (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. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie azi ................. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  
 
Achizitor,        Prestator, 
ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL    
MUNTII RODNEI RA 
Director, 
Jauca Doina Gabriela       
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