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Contract de audit statutar

CAIET DE SARCINI
Pentru servicii privind:

a) Auditul statutar al situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare anuale 20192021 întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate
b) Audit statutar al situatiilor financiare aferente aceloraşi exerciţii financiare de la litera
a), solicitate de ANRE.

ELABORATOR
DIRECTOR G E N E R A L
DIRECTOR E C O N O M I C
SEF SERVICIU CLIENŢI
ELABORAT

S.C. M O D E R N
ec. Florin SAN
ec. Denisia Paula
ec. Lacramioara B
ec. Mariana TUFA

BOTOŞANI
2018
Exemplar nr.
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JD7/144/07.05.2010, Oll 26892574

I. Obiectul cererii de oferte:
încheierea contractului de prestări servicii cu privire la:
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(2) Auditorii statutari s-au firma de audit :
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(3) Raportul auditorilor statutari trebuie sa conţinăa. Identificarea entitatii ale cărei situatii financiare anuale sau
consolidate fac obiectul auditului statutar prin denumire , sediul
social si codul unic de identificare; identificarea situatiilor
financiare anuale sau consolidate si data sau perioada pentru care
au fort întocmite si indentificarea cadrului de raportare financiara
aplicat la întocmirea acestora;
b. Descrierea ariei de aplicare a auditului statutar care identifica cel
putm standardele de audit in conformitate cu care a fost efectuat
auditul statutar;
c. Opinia auditorului, care este fara rezerve, fie cu rezerve fie
contrara isi exprima clar punctul de vedere al auditorului sau al
firmei de audit cu privire la urmatoarele: daca situatiile financiare
anuale oferă o imagine fidela, in conformitate cu cadrul relevant de
raportare financiara: si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale

sunt conforme cerinţele legale aplicabile. Daca auditorul sau firma
de audit nu este in masura sa emită o opinie de audit, raportul
mentioneaza imposibilitatea emiterii acestei opinii;
d. Orice alt aspect asupra caruia auditorul financiar sau firma de audit
atrage atentia in mod special , fara ca opinia de audit sa fie
modificata;
e. Opinia
auditorului
referitoare
la:
coerenta
raportului
administratorilor cu situatiile financiare pentru acelaşi exerciţiu
financiar; si pregatirea raportului administratorilor in conformitate
cu prevederile legale aplicabile;
f. O declaraţie privind identificarea de informaţii eronate
semnificative prezentate in raportul administratorilor , indicând
natura acestor informaţii eronate;
g. O declaraţie privind orice incertitudine semnificativa asociata
evenimentelor sau condiţiilor care pot pune in mod semnificativ la
îndoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea;
h. O menţiune privind sediul auditorului financiar sau ai firmei de
audit.
(4) Auditorii statutari s-au firma de a u d i t :
a. exprima o opinie privind:
- consecventa raportului administratorilor cu situatiile financiare pentru
acelaşi exerciţiu financiar si
- întocmirea raportului administratorilor in conformitate cu cerinţele
legale aplicabile;
b. declara daca, pe baza cunoaşterii si a înţelegerii dobândite in cursul
auditului cu privire la entitate si la mediul acesteia , a (au) identificat
informaţii eronate semnificative prezentate in raportul administratorilor,
modificând natura acestor informaţii eronate.
(5) Raportul se semnează de către auditori statutari, persoane fizice,
în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz,'
şi se datează."
Pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii este
obligatorie, indiferent de obiectivele stabilite , efectuarea următoarelor
operaţiuni:
a.aprecierea controlului intern
b.controlul conturilor
c.verificarea bilanţului contabil
d.evenimente posterioare încheierii exerciţiului financiar
e.diagnostic: indicatori, puncte forte/puncte slabe, măsuri de
întreprins
f.raportul de audit.
(6) Auditorul va prezenta următoarele rapoarte:
1- Raportul auditorului independent. în conformitate
Standardele Internaţionale de Audit.
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- Raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit prevăzut
de art. 11 din Regulamentul UE 537/2014 a PE şi CE, însoţit
de declaraţia de independenţă a auditorului.
3. Raport către autoritatea de supraveghere a entităţii de interes
public, prevăzut de art. 12 din Regulamentul UE 537/2014 a
PE şi CE, care se întocmeşte numai dacă este cazul, având în
vedere că se referă la: încălcarea semnificativă a actelor cu
putere de lege, există o ameninţare cu privire la continuitatea
funcţionării entităţii, existenţa altei opinii în afara opiniei fară
rezerve.
2. Auditarea situaţiilor financiare pentru exerciţiile financiare 2019-2021
solicitată de ANRE se va face în conformitate cu solicitările Autorităţii Naţionale
de Reglementare în domeniul Energiei.

II. Descrierea sumară a S.C. M O D E R N CALOR S.A. B O T O Ş A N I :

1. Natura activităţii
S.C. M O D E R N C A L O R S.A. Botoşani îşi desfăşoară activitatea în
următoarele domenii:
i. producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice.
j. producerea si furnizarea energiei electrice.

2. Livrări si distribuţie
Beneficiarii principali ai serviciilor prestate de S.C. M O D E R N CALOR
S.A. Botoşani sunt locuitorii municipiului Botoşani precum şi societăţile
comerciale
instituţiile
publice
beneficiare
de
energie
termica,
TRANSELECTRICA, societatile comerciale beneficiare de energie electrica.
III. Condiţii de participare:
a) ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
T

1. să respecte legislaţia în vigoare :
- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicată privind
activitatea de audit financiar, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale.
- Regulamentul UE nr. 537/2017 a Parlamentului European şi al
Consiliului Europei, cu aplicabilitate începând cu exerciţiul financiar 2018.
2. cu privire la calitatea de auditor şi:
a. să aibă calitate de auditor financiar

b. să fie membru al Camerei Auditorilor înregistrat in registrul
public electronic al auditorilor financiari si formelor de audit.
c. să îndeplinească condiţiile stabilite prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Camerei.
d. Ofertanţii vor prezenta:
Certificat de atestare a calitatii de auditor financiareliberat de
Camera Auditorilor financiari din Romania cf. Norma din
23.02.2017 a CAFR, in copie Conform cu originalul
Carnet de membru al Camerei Auditorilor fmanciaridin
Romania vizat cu menţiunea „Activ pentru anul in curs" cf.
Norma din 23.02.2017 a CAFR, in copie Conform cu originalul
Declaraţie pe propria răspundere a achizitorului din care sa
rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de către
Departamentul d emonitorizare si competenta profesionala a
CAFR
e. Ofertantul trebuie să facă dovada că a auditat situaţii financiare
similare după cum urmează:
- cel puţin un contract la întreprinderi publice (societăţi
comerciale sau regii autonome) pentru care se aplică O U G 109/2011
privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice.
- cel puţin un contract la societati comerciale care au ca obiect
de activitate similar cu a S.C. M O D E R N CALOR S.A. Botoşani (3530
- furnizarea de abur şi aer condiţionat).
3. să depună la dosarul de participare următoarele documente:
- copie de pe certificatul de înmatriculare de Ia Oficiul Registrului
Comerţului
- copie dupa extrasul din Statut referitor la obiectul de activitate (din care să
rezulte că au ca obiect de activitate auditul financiar)
- dovada înregistrării ca persoană activă a Camerei Auditorilor
- dovada achitării integrale a obligaţiilor fiscale
- dovada asigurării contra riscului profesional
- orice alte documente pe care le consideră necesare în vederea calităţii de
auditor şi a pregătirii profesionale
- dovada existenţei unei echipe formată din cel puţin 3 membri în vederea
efectuării obiectului caietului de sarcini.
4. Oferta va cuprinde o ofertă tehnică şi o ofertă financiară puse în acelaşi
plic împreună cu documentele de calificare. Pe plic se vor menţiona
clar denumirea şi sediul ofertantului.
Plicurile ce conţin oferta tehnică şi financiară vor avea menţionat pe plic
denumirea firmei. Nu este admisă posibilitatea depunerii de oferte alternative .
Ofertele se vor redacta în limba română.
Ofertantul va elabora oferta financiară asfel încât aceasta să furnizeze
toate informaţiile referitoare la preţ, precum şi alte condiţii financiare legate de
obiectul contractului de achiziţie publică. Propunerea financiară va specifica dacă

preţul include sau nu TVA. Preţul se va exprima în lei. Ofertele prezentate vor fi
valabile 30 zile de la data desfăşurării procedurii de cerere de oferte.
b) Evaluarea capabilităţii ofertantului:
• Prin oferta prezentată, auditorul financiar va trebui să demonstreze că este
capabil să formeze o echipă adaptată la specificul cadrului legislativ al mediului
economic românesc şi să aibă experienţă în domeniul
auditului
financiar-contabil.
Membrii echipei de auditori trebuie să aibă experienţă şi rezultate
semnificative în următoarele domenii:
- audit financiar;
- contabilitate generală: reglementări naţionale şi internaţionale, aspecte
teoretice metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit O.M.F.
1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, evaluarea elementelor bilanţiere, determinarea rezultatului financiar;
c) analiza şi evaluarea critică a conturilor anuale;
d) contabilitatea costurilor, contabilitatea de gestiune şi contabilitatea
managerială;
e) audit intern;
- standardele legale şi profesionale privind auditul financiar al conturilor anuale
şi al celorlate documente contabile;
1) elemente de drept comercial, civil, protecţie socială şi a muncii;
g) legislaţie fiscală;
• să asigure logistica necesară organizării în cele mai bune condiţii a derulării
contractului.
IV. Probleme administrative:
1. Auditoriul va fi direct răspunzător în faţa clientului pentru îndeplinirea
sarcinilor ce îi revin conform contractului.
2. Ofertantul se obligă să respecte confidenţialitatea privind documentaţia
pusă la dispoziţie de autoritatea contractantă.
3. Autoritatea contractantă se obligă să respecte confidenţialitatea datelor
privind documentaţia ce va fi pusă la dispoziţia acesteia cu ocazia
organizării acestei procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică.
4. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0231537100 interior
184.
V. Finanţare
Finanţarea contractului se va asigura şi realiza de către client din fondurile
proprii.
VI. Stabilirea ofertantului câştigător
Stabilirea ofertantului câştigător se va face conform criteriului de atribuire
„preţul cel mai scăzut".

VII. Modalităţi de plată:
Plata pentru contactul încheiat între S.C. M O D E R N C A L O R S.A.
Botoşani şi ofertantul câştigător se va face în rate lunare, prin emiterea de facturi
fiscale, pe toată perioada desfăşurării contractului. Preţul se stabileşte pentru
fiecare exerciţiu în parte. Durata va fi ianuarie 2019 - decembrie 2021.

Contract de achiziţie Servicii de audit financiar
S C M O D E R N C A L O R SA
Data:

1. In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale s-a incheiat prezentul contract de achiziţii in
comun,
Intre
S.C. M O D E R N C A L O R S A SA, adresa: Botoşani, strada Pacea nr. 43, j u d . Botoşani, telefon:
0231/537100, fax: 0231516446, număr de înmatriculare J07/144/2010, cod fiscal R O 26892574, Cont
R 0 8 3 B R D E 0 7 0 S V 2 6 0 5 6 5 3 0 7 0 0 reprezentată prin Florin Sandu - Director General, in calitate de
Achizitor pe de o parte,
si
(denumirea operatorului economic), adresa
, telefon/fax
, număr
de înmatriculare
, cod fiscal
cont (trezorerie, banca)
, reprezentata
P r 'n
(denumirea conducătorului), funcţia
in calitate de prestator, pe de altă
parte.
2. Definiţii
2.1 - In 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) 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. N u este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
g) termenul de prestare - perioada de timp in care prestatorul este obligat a îndeplini serviciile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele Ia 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 Ia zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze
obligatorii
4. Obiectul şi preţul
contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de audit financiar", în termenul de prestare convenit şi
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii avand ca obiect "Servicii de audit financiar".
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4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor, este de
lei, fara T V A ,
Din

partea

prestatorului

persoana
responsabilă
în calitate de
tel.:

cu

urmărirea
derulării
e-mail

contractului

este

5. Durata
contractului
5.1 - Durata contractului este de 3 ani si include auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor
financiare ale M O D E R N C A L O R SA pentru perioada 01.01.2019-31.12.2021.
5.2 -Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de audit financiar" în conformitate cu termenele de
prestare prevăzute la art. 7.5 din prezentul contract.
6. Documentele
contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) contractul
d) acte adiţionale;
7. Descrierea audit uluifinanciar
si obligaţiile principale ale
prestatorului
7.1 Obiectivul unui audit financiar este efectuarea unei verificări a situatiilor financiare pe baza de
elemente probante, care trebuie puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor
7.2 Prestatorul va analiza sistemele contabile si de control financiar intern, astfel incat sa poata
evaluadaca acestea sunt potrivitepentru a fi folositeca baza pentru intocmireasituatiilor financiare si
pentru pastrarea unei evidente contabile corecte.
7.3 In funcţie deconcluziile trase de Prestator din documentele analizate, raportul de audit poate fi
nemodificat (fara rezerve) sau modificat (cu rezerve, de imposibilitate de exprimare a unei opinii sau de
dezacord cu situatiile financiare)
7.4 -Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligaţiile asumate.
7.5 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile Ia standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
7.6 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
7.7 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.8 Prestatorul va emite urmatoarele rapoarte:
1.
Raportul auditorului independent. în conformitate cu Standardele Internaţionale
de Audit.
2.
Raportul suplimentar
adresat Comitetului
de Audit prevăzut de art. 11 din Regulamentul
537/2014 a PE şi CE. însoţit de declaraţia de independentă a
auditorului.
3.
Raport către autoritatea
de supraveghere
a entităţii de interes public, prevăzut de art. 12
Regulamentul
UE 537/2014 a PE şi CE. care se întocmeşte numai dacă este cazul, având în vedere că
referă la: încălcarea
semnificativă
a actelor cu putere de lese, există o ameninţare
cu privire
continuitatea funcţionării entităţii, existenţa altei opinii în afara opiniei fără rezerve..

UE
din
se
la

7.7.6 Fiecare raport va fi transmis către Modern Calor SA, dupa caz, scanat prin e-mail la adresa
office@moderncalor.ro in original prin curier si in format doc cu antetul auditorului financiar, in termen
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Contract de achiziţie Servicii de audit financiar
de 5 zile lucratoare de la data prezentării de catre M O D E R N C A L O R SA asituatiilor financiare anuale
pentru Raportul prevăzut la art. 7.8 lit a), respectiv 3 zile lucratoare de la data punerii la dispoziţie de
catre M O D E R N C A L O R SA a Raportului anual A N R E pentru Raportul prevăzut la art. 7.8 lit. b).
8. Obligaţiile principale ale
achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la primirea facturilor.
Facturile se vor emite lunar in transe egale
8.4. M O D E R N C A L O R SA se obliga sa puna la dispoziţia prestatorului datele si informaţiile solicitate
necesare întocmirii rapoartelor specifice fiecărui tip de serviciu furnizat.
Locul de desfasurare a serviciilor de audit pentru Modern Calor SA este Botoşani, strada Pacea nr. 43
9. Sancţiuni pentru neîndep/inirea
culpabilă a obligaţiilor
9.1 - In cazul in care prestatorul isi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu întârziere, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalitati o suma echivalenta cu 0 , 0 2 % / zi de întârziere
din valoarea obligaţiilor neexecutate, incepand cu prima zi dupa expirarea termenului de prestare, pana la
îndeplinirea efectiva a obligaţiilor sau, dupa caz, pana la rezilierea contractului.
9.2- In cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în perioada convenita, atunci prestatorul îşi
rezervă dreptul de a factura, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02%/ zi de
întârziere din plata neefectuată, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
9.3- In cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către prestator, achizitorul este indreptatit sa
rezilieze unilateral contractul si sa ceara plata de daune-interese compensatorii. In acest caz, achizitorul
va transmite prestatorului o notificare de reziliere a contractului. Rezilierea operează intr-un termen de 5
zile calendaristice de la primirea de către prestator a notificării, fară altă formalitate sau intervenţia
instanţei.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul Ia 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. Alte responsabilităţi
ale
prestatorului
10.1 - (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,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi d e calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11. Alte responsabilităţi
ale
achizitorului
11.1 - 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.
12. începere,

finalizare,

întârzieri,

sistare
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12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu data de 01.01.2019 pentru
fiecare raport prevăzut la art. 7.8, cu condiţia ca, la data începerii, Achizitorul sa ii fi transmis
Prestatorului documentele si informaţiile solicitate in vederea începerii prestatiei
(2) In cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili
de comun acord, prin act adiţional prelungirea perioadei de prestare a serviciului'
12.2 - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parti, termen care se
calculeaza de la data începerii prestării serviciilor.
12.3 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
13. Ajustarea preţului
contractului
13.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
13.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
14. A m e n d a m e n t e - nu este cazul
15. Subcontractanţi

- daca este

cazul.

15.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
15.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
se constituie în anexe la contract.
15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi
notificată achizitorului.
16. Proiecţia Mediului/Securitate
Nu este cazul.

si sanatate

in

munca

17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2- Forţa majoră exonerează părţile 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.
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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
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, 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 de pe raza judeţului
unde are sediu Beneficiarul.
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.
Comunicările intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării in scris a primirii
comunicării.
21. Legea aplicabilă
contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare din parti.

ACHIZITOR,
S.C. M O D E R N C A L O R S.A, Botoşani

PRESTATOR,
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