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PREVEDERILE ACESTUI CONTRACT NU SUNT NEGOCIABILE  
 

Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 

În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi al Procedurii de lucru privind metodologia de achiziŃionare directă a produselor, 
serviciilor şi lucrărilor în cadrul  FRDS, aprobată prin DDE 105/2013, s-a încheiat prezentul Contract de 
prestări  servicii, între 

 
1. PărŃile contractante 
 
Fondul Român de Dezvoltare Socială, cod de înregistrare fiscală 11318329, cu sediu în str. Eugeniu Carada, 
nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti,  telefon: 021.315.34.15, fax: 021.315.34.40, reprezentat de dna. Liliana 
Vasilescu – Director Executiv, în calitate de Beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, pe de o parte  
 
şi  
 
…………………………….., cu sediul în …………………………….., tel: …………………, fax: ………….., 
număr de înmatriculare în Registrul ComerŃului …………………., cod fiscal ……………, cont bancar: 
…………… deschis la ……………… reprezentată prin ……………………………, în calitate de Prestator, pe 
de altă parte. 
 
2. Cadrul legal 
PărŃile se angajează să respecte următoarele prevederi legale: 

a) Protocolul 38b la Acordul SEE privind Mecanismul Financiar SpaŃiul Economic European 2009-2014 / 
Acordul între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

b) Regulamentul  de implementare a Mecanismului Financiar SEE / Norvegian 2009-2014, denumit în 
continuare ”Regulament”, emis de Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, denumite în 
continuare “State Donatoare”, în concordanŃă cu art. 8(8) din Protocolul 38b la Acordul SEE privind 
Mecanismul Financiar SpaŃiul Economic European 2009-2014 / Norvegia în concordanŃă cu Articolul 8(8) 
din Acordul  între Regatul Norvegiei, numit în continuare “Stat Donator” şi Uniunea Europeană privind 
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

c) Memorandumului de înŃelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, şi Guvernul 
României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009 – 2014 publicat În Monitorul Oficial al 
României prin intermediul Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 265/2012; 
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d) Acordul de Program din data de 14.08.2013, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE şi 
Punctul NaŃional de Contact, pentru implementarea Programului; 

e) Acordul de implementare a Programului din data de 30.09.2013, încheiat între Punctul NaŃional de Contact şi 
FRDS; 

f) OUG 88/2012, privind cadrul instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenŃei 
financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al SEE şi MFN pe perioada de programare 2009 – 
2014, aprobată cu modificările ulterioare prin Legea nr. 246/2013; 

g) OUG 23/2013, privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 
financiar al SEE 2009 – 2014 şi MFN 2009 – 2014, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
Legea nr. 242/2013 şi normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul 
659/24.07.2013; 

h) OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancŃionarea neregulilor 
apărute în obŃinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu completările şi modificările ulterioare; 

i) Programul - Copii şi tineri aflaŃi în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea 
inegalităŃilor naŃionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, din cadrul Mecanismul Financiar SEE 2009-
2014, aprobat în data de 16.06.2013; 

j) Alte acte normative ce vor fi publicate în viitor şi care se vor aplica  Programului RO 10 – ,,Copii şi tineri în 
situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea 
incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar 2009 – 2014 al SpaŃiului Economic European’’ 

3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa 
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. 
3.3. Clauzele îndoielnice din prezentul contract se interpretează în favoarea Beneficiarului. 

 

4. Obiectul contractului   
4.1 Prezentul Contract are ca obiect prestarea de către Prestator pentru Beneficiar a următoarelor servicii: 

a) rezervarea, emiterea şi cumpărarea de bilete de avion/tren pentru destinaŃiile externe solicitate, în funcŃie 
de necesităŃile Beneficiarului şi în limita bugetului alocat, după caz, pentru salariaŃii, membrii Consiliului 
Director şi/sau delegaŃii autorităŃii contractante, (numiŃi generic: personal) în Ńări din Europa, de exemplu 
FranŃa, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Spania, Bulgaria, etc, constând în asigurarea biletelor de avion dus 
– întors la clasa economic cu toate taxele de aeroport incluse; 
b) rezervarea şi achitarea costurilor de cazare a personalului autorităŃii contractante la hoteluri de categoria 
3 stele precum şi a tuturor taxelor asociate şederii la destinaŃia externă respectivă (taxe de oraş, turistice, 
etc.) cu încadrarea în baremul maxim prevăzut de reglementările legale comunicate de Beneficiar; 
c) rezervarea şi achitarea asigurării medicale externe pentru personalul autorităŃii contractante; 
d) rezervarea şi cumpărarea serviciilor de transport de tip transfer de la aeroportul/gara din străinătate la 
hotel/locul de derulare a evenimentului şi retur la aeroport/gară,  
e) rezervarea şi cumpărarea serviciilor de transportul rutier/feroviar în Ńara de destinaŃie pentru  personalul 
autorităŃii contractante,  
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în conformitate cu dispoziŃiile Caietului de sarcini (Anexa nr. 1) şi cele asumate de Prestator prin Oferta tehnică 
(Anexa nr. 2) şi Oferta financiară (Anexa nr. 3) anexate prezentului Contract, cu respectarea particularităŃilor 
comenzilor lansate de Prestator. 
4.2 Prin prezentul Contract, Prestatorul derulează operaŃiuni plătite din resurse financiare alocate prin 
Mecanismul SEE, gestionat de FRDS, în calitatea sa de Operator de program pentru Programul RO10 - Copii şi 
tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea 
incluziunii sociale, finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 2014, 
Prestatorul înŃelegând că aceste resurse financiare au statut de fonduri publice. 
4.3 a) Costul perceput de către Prestator numit Taxă de servicii (TS) este exclusiv cel ofertat în Oferta 
financiară (Anexa nr. 3) şi Oferta tehnică (Anexa nr. 2) anexate contractului şi depuse de către aceasta în 
procedura de atribuire.  
      b) Beneficiarul va plăti doar prestaŃiile efectuate corect şi la timp.  
4.4 a) Pentru serviciile prestate şi acceptate de către Beneficiar, Prestatorul nu poate percepe sau solicita alt cost 
decât cel menŃionat la pct. 4.3. iar Beneficiarul nu poate fi obligat la plata altor costuri decât cele expres indicate 
de către Prestator în Oferta financiară (Anexa nr. 3) şi Oferta tehnică (Anexa nr. 2) depuse de către aceasta din 
urmă în procedura de atribuire. 
 
5. PreŃul contractului 
5.1. PreŃul contractului este stabilit de totalitatea Taxelor de servicii (TS) plătite perstatorului. 
5.2.   

a) Prestatorul va factura Beneficiarului costul tuturor serviciilor rezervate ce fac obiectul contractului la 
care se adaugă valoarea fixă a TS aferentă tuturor serviciilor prestate de Prestator pentru Beneficiar în cazul 
rezervărilor aferente unei deplasări solicitate de Beneficiar. 

b) În acest sens, operatorul economic va emite o singură factură pentru fiecare deplasare a Beneficiarului, 
factură care va include, pe lângă contravaloarea serviciilor de transport şi cazare rezervate şi achitate precum şi 
a taxelor asociate, şi contravaloarea TS. 

c) Anexat acestei facturi Prestatorul va furniza şi o justificare scrisă prin care va preciza valoarea fiecărui 
serviciu de transport şi cazare rezervat şi achitat, respectiv valoarea individuală şi totală a biletelor, costurilor şi 
voucherelor precum şi valoarea fixă a TS; 

d) Toate facturile se emit în lei.  
5.3. Pentru o solicitare de servicii de transport şi cazare emisă de Beneficiar, indiferent dacă această solicitare 
conŃine doar unul, mai multe sau toate tipurile de servicii care fac obiectul acestei contract (transport tip 
avion/feroviar în Europa, transport de tip transfer la destinaŃie, transport rutier/feroviar în Ńara de destinaŃie, 
servicii de cazare în hoteluri din Europa precum şi toate taxele asociate acestora) se va percepe de către 
Prestator o singură TS pentru  toate serviciile aferente unei solicitări emise de Beneficiar.  
5.4. În scopul respectării principiului transparenŃei şi tratamentului egal al tuturor ofertanŃilor, cuantumul TS 
este menit să acopere cheltuielile pe care Prestatorul le efectuază cu prilejul prestării serviciilor în cauză. Astfel, 
tariful de serviciu trebuie sa fie apt a susŃine prin sine însuşi, din punct de vedere economic, activitatea 
Prestatorului în legătură cu executarea contractului.  
5.5.   
a) Plata se efectuează în baza facturii emise de Prestator. 
b) Emiterea şi transmiterea facturii către Beneficiar se va face după realizarea tuturor rezervărilor pentru toate 

serviciile prevăzute la pct. 4 şi solicitate de Beneficiar pentru o deplasare anume. 
c) Factura care poate cuprinde doar cele descrise la pct. 5.2. se transmite la Beneficiar însoŃită de toate 

doumentele suport prevăzute de acest contract precum şi de biletele, voucherele, rezervările precum şi toate 
documentele care probează realizarea rezervărilor şi permit accesarea acestora de către Beneficiar. În cazul 
biletelor de avion, Prestatorul are obligaŃia de a prezenta factura furnizorului (BSP) şi dovada plăŃii către 
furnizorul respectiv, justificând atât preŃul efectiv de achiziŃie a biletului plătit către compania aeriană cât şi 
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valoarea taxelor de aeroport aferente. În cazul serviciilor de cazare şi transport la destinaŃie, prestatorul va 
prezenta documente justificative din care să rezulte plata acestor servicii către furnizor, documente care 
împreună cu biletele sau voucherele aferente, vor însoŃi în mod obligatoriu fiecare factură înaintată 
Beneficiarului. 

d) Termenul de plată al facturii corect întocmită şi care respectă prevederile lit. b) şi c) de mai sus este de 10 de 
zile calendaristice de la data primirii efective a acesteia de către Beneficiar. 

 
 
6. Durata contractului 
Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data semnării de către părŃi. 
 
7. Documentele contractului 
Anexele contractului sunt: 

- Caietul de sarcini (Anexa 1); 
- Oferta tehnică (Anexa nr. 2);  
- Oferta financiară (Anexa nr. 3). 

 
8. ObligaŃiile prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul contractului. 
8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanŃele prezentate în caietul de sarcini şi 
propunerea tehnică anexate contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
8.3. Prestatorul garantează Beneficiarul pentru calitatea serviciilor prestate. 
8.4. În cazul în care Prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta se află de drept în întârziere. 
8.5. Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, 
fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
8.6. Prestatorul va considera toate documentele şi informaŃiile care îi sunt puse la dispoziŃie referitoare la 
prezentul contract drept private şi confidenŃiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al Beneficiarului. Dacă există divergenŃe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparŃine 
Beneficiarului. 
8.7. Prestatorul se va abŃine de la orice declaraŃie publică privind derularea contractului fără aprobarea 
prealabilă a Beneficiarului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaŃiile sale faŃă 
de achizitor conform prezentului contract.  
8.8. Prestatorul are obligaŃia de a asigura asistenŃă telefonică disponibilă 24 de ore din 24 şi 7 zile pe săptămână, 
pentru buna derulare a rezervărilor de transport sau hoteluri. 
8.9. Prestatorul se obligă să trateze cu prioritate solicitările urgente. 
8.10. Prestatorul se obligă să furnizeze biletele electronice, la solicitarea beneficiarului, la o adresă electronică 
determinată. 
8.11. Prestatorul are obligaŃia de a transmite, prin curier electronic şi într-un interval de timp de 24 de ore, a 
unei confirmări a detaliilor cu privire la rezervarea biletului de transport/rezervarea hotelului (dată, orar, 
referinŃa zborului, numele călătorului, preŃul, numele hotelului) într-un interval rezonabil. 
8.12. Prestatorul are obligaŃia de a furniza bilete pentru transportul feroviar internaŃional, la tarifele  percepute 
de companiile de transport şi fără aplicarea vreunor taxe suplimentare cu excepŃia TS în condiŃiile pct. 5.2. 
8.13. Prestatorul are obligaŃia de a emite şi transmite în mod corect facturile către Beneficiar.  
8.14. Pe lângă cele de mai sus Prestatorul se mai obligă şi la: 
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a) în baza comenzii Beneficiarului, Prestatorul va transmite în maxim 2 zile lucrătoare variantele 
identificate pentru transport, preŃul ferm al biletelor de avion, al serviciilor de transport conexe 
(transferuri, rutier, feroviar) în Ńara de destinaŃie şi cel puŃin trei variante de hotel, corespunzătoare 
cerinŃelor Beneficiarului. PreŃul biletului de avion, transport de tip transfer, transport rutier/feroviar 
extern care va fi ofertat va fi exprimat pe componente, luând în considerare preŃul efectiv de 
achiziŃie al biletului, taxele de aeroport, alte taxe percepute, precizând dacă biletul e rambursabil 
sau nerambursabil şi care sunt penalizările aplicabile în caz de anulare sau modificare a datelor de 
călătorie; 

b) la variatele menŃionate la lit. a) vor fi anexate detaliile electronice privind biletele ofertate, preŃul 
acestora, eventuale informaŃii specifice precum şi valabilitatea ofertelor. Ofertele, biletele şi 
voucherele emise vor fi transmise electronic Beneficiarului, în format PDF, prin email, la adresa 
.................................................; 

c) Prestatorul are obligaŃia de a menŃine preŃul ferm al biletelor de avion, transport de tip transfer, 
transport rutier/feroviar extern şi/sau al voucherelor de cazare până la expirarea termenului de 
valabilitate al ofertei prezentate, ce va fi menŃionat explicit; 

d) solicitarea acordului Beneficiarului înainte de efectuarea rezervărilor, urmând ca acordul să fie 
trasmis în cel mult 4 ore dacă solicitarea a fost transmisă până la ora 12:00 AM a unei zile 
lucrătoare; 

e) consultarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la hotelul la care se face rezervarea în vederea 
efectuării rezervărilor la hoteluri din apropierea sediilor în care se desfăşoară deplasările 
personalului Beneficiarului; 

f) efectuarea rezervărilor pentru cazare conform normelor şi baremurilor interne ale Beneficiarului; 
g) în măsura în care este posibil asigură, posibilitatea de anulare, fără penalităŃi, a biletelor de 

transport/rezervărilor la hotel; 
h) în cazul delegaŃiilor la care participă mai multe persoane ale Beneficiarului asigură o singură rută, 

cu aceeaşi companie şi la acelaşi hotel pentru toŃi participanŃii, cu excepŃia situaŃiei în care 
Beneficiarul are solicitări diferite; 

i) efectuarea rezervărilor exclusiv prin sistemul clasic (rezervarea low cost nu este acceptată decât la 
solicitarea explicită a autorităŃii contractante); 

j) înlocuirea, fără costuri suplimentare, a titularului biletului emis/a titularului rezervării; 
k) numirea unei persoane dedicate (nume, date de contact) în relaŃia cu Beneficiarul care să cunoască 

cerinŃele acestuia în domeniul respectiv şi care să îi poată furniza informaŃiile necesare; 
l) în situaŃia apariŃiei unor inconveniente de transport/cazare, asigurarea unei soluŃii concrete la 

problema respectivă, în interval de maxim 120 de minute de la comunicarea situaŃiei; 
m) facilitarea închirierii de maşini/asigurării diverselor transferuri, la solicitarea autorităŃii 

contractante; 
n) acordarea asistenŃei la ambasadele din Bucureşti pentru depunerea documentelor necesare în 

vederea obŃinerii vizei şi ridicării paşapoartelor. 
o) încheierea asigurărilor de sănătate recunoscute în toate Ńările. 

 

9. ObligaŃiile beneficiarului 
9.1. Beneficiarul se obligă să recepŃioneze serviciile prestate. 
9.2. Beneficiarul se obligă să plătească, în condiŃiile prezentate în contract, preŃul către prestator în termen de 10 
de zile calendaristice de la data primirii facturilor complet şi corect întocmite. 
9.3. Beneficiarul va transmite prin e-mail Prestatorului toate solicitările privind deplasările, de regulă, cu cel 
puŃin 30 zile calendaristice înainte de data deplasării. Solicitările vor conŃine informaŃii privind destinaŃia, 
mijlocul de transport, clasa, datele de călătorie, precum şi ore sau momente ale zilei preferate, dacă este cazul. 
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În cazul deplasărilor neprevăzute, pentru care nu se poate respecta termenul minim de 30 zile calendaristice, 
solicitarea se poate transmite cu 72 de ore înainte de data deplasării. 
9.4. În cazul serviciilor de cazare, Beneficiarul nu este obligat să aleagă varianta de cazare cu preŃul cel mai 
redus, ci poate lua în considerare şi alŃi factori, cum ar fi, dar fără a se limita la proximitatea faŃă de anumite 
obiective, condiŃiile de cazare, atât din punct de vedere al confortului cât şi al siguranŃei, reputaŃia hotelului etc. 
9.5. Beneficiarul va putea indica anumite hoteluri, iar ofertele Prestatorului se vor face Ńinând cont de aceste 
preferinŃe, în măsura în care în respectivele hoteluri există disponibilităŃi de cazare.  
9.6. În situaŃia în care se efectuează deplasări la evenimente ai căror organizatori propun variante de cazare mai 
avantajoase decât cele ofertate de Prestator, Beneficiarul nu are obligaŃia de a accepta niciuna dintre variantele 
de cazare propuse de Prestator. 
9.7. Numai dacă acest lucru se impune, pe baza propriei aprecieri şi decizii, Beneficiarul va furniza 
Prestatorului informaŃii suplimentare necesare în procesul de executare a contractului şi prestare a serviciilor în 
conformitate cu situaŃia de fapt. 
9.8. Pentru motive obiective Beneficiarul poate solicita Prestatorului înlocuirea persoanei care se ocupă din 
partea acestuia din urmă de contract.  
 
10. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
10.1. PărŃile răspund pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare a oricăror obligaŃii rezultând din 
prezentul Contract. 
10.2. Beneficiarul este răspunzător pentru indicaŃiile şi instrucŃiunile transmise Prestatorului. 
10.3. (1)  
a) În cazul în care Prestatorul nu execută obligaŃiile asumate prin Contract sau le execută în mod 

necorespunzător şi nu remediază, într-un termen de 24 de ore de la notificarea Beneficiarului, situaŃiile de 
neexecutare semnalate de către acesta din urmă în acest sens, atunci, începând cu ziua următoare, Prestatorul 
se obligă să plătească o dobânda legală penalizatoare, egală cu nivelul procentual al ratei dobânzii de 
referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabilă în momentul notificării transmisă de către Beneficiar, 
dobândă aplicată asupra valorii operaŃiunilo/serviciilor neefectuate la timp, pentru toată perioada până la 
îndeplinirea efectivă şi conformă a obligaŃiilor contractuale restante. 

b) În situaŃia existenŃei unei creanŃe sau datorii a Prestatorului faŃă de Beneficiar, acesta din urmă are dreptul să 
încaseze o dobândă, alta decât aceea de la lit. a) de mai sus, reprezentând echivalentul prejudiciului creat 
Beneficiarului ca urmare a neachitării de către Prestator a obligaŃiilor de plată la scadenŃă. Valoarea acestei 
dobânzi este de 0,04% şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere asupra creanŃei/datoriei iniŃiale, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

c) Pentru neîndeplinirea de către Prestator a oricărei eventuale obligaŃii de plată la scadenŃă, Beneficiarul are 
dreptul la perceperea de penalităŃi de întârziere cu titlu de sancŃiune aplicate asupra tuturor sumelor şi 
dobânzilor restante şi datorate. Nivelul penalităŃii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere 
şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

d) Plata penalităŃii de întârziere prevăzute la lit. c) nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor fixate la lit. a) şi 
b), Prestatorul datorând plata tuturor dobânzilor şi penalităŃilor prevăzute de acest alineat. 

e) Dobânzile prevăzute la lit. a) şi b) se aplică fiecare separat şi direct asupra debitului/creanŃei principale 
urmând ca penalităŃile de întârziere de la lit. c) să se aplice asupra sumei totale rezultate prin adunarea 
debitului/creanŃei iniŃiale cu suma celor două tipuri de dobânzi (de la lit. a şi b). 

(2) În cazul în care Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile asumate prin contract sau le 
îndeplineşte în mod necorespunzător, Titularul de cont poate pretinde plata de daune-interese si/sau rezilia 
contractul, unilateral şi imediat, prin transmiterea unei notificări scrise Prestatorului.  
(3) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, în cel mult 5 de zile de la apariŃia unor 
circumstanŃe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
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contractuale în aşa măsură încât derularea contractului respectiv ar fi contrară interesului public şi al 
Programului RO 10 – ,,Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea 
inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar 2009 – 2014 al 
SpaŃiului Economic European’’. 
(4) ObligaŃia devine imediat exigibilă atunci când debitorul decade din beneficiul termenului dacă se află în 
stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolvenŃă declarată în condiŃiile legii, precum şi atunci când, cu 
intenŃie sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa garanŃiile constituite în favoarea creditorului sau nu 
constituie garanŃiile promise.  
 
11. Ajustarea preŃului contractului 
11.1. - PreŃul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de executare a contractului. 

 
12. ForŃă majoră 
12.1.  ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
12.2. ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acŃionează.  
12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.  
12.4 Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
12.5 Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi 
să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
13. Cesiune 
13.1 Prestatorul nu poate transmite, total sau parŃial, prin acte juridice de orice fel, contractul, obligaŃiile, 
drepturile sau  creanŃele născute din prezentul contract.  
14.2 Încălcarea art. 13.1 dă dreptul Beneficiarului să aplice pactul comisoriu conform  art. 1553 alin.(2) teza 
finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, contractul desfiinŃându-se de plin drept, fără punere în 
întârziere, fără acŃiune în justiŃie şi fără nicio altă formalitate prealabilă.  
 
14. Încetarea Contractului 
14.1. Prezentul contract încetează prin ajungerea sa la termen sau prin executarea, de către ambele părŃi, a 
tuturor obligaŃiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaŃiei aplicabile. 
14.2. - (1) În plus faŃă de motivele de încetare a contractului menŃionate în cuprinsul prezentului contract, 
Beneficiarul are dreptul de a considera contractul ca reziliat unilateral, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, în cazul în care aceasta: 
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile 

sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaŃie 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la paragraful (a); 
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere 

eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita profesională, evidente 
sau dovedite de Titularul prin orice mijloace permise de lege; 

d) a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru fraudă, corupŃie, implicare 
într-o organizaŃie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii intereselor 
financiare; 
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e) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică efectuarea corespunzătoare a prezentului 
contract. 

f) a încălcat clauzele contractului de faŃă în ceea ce priveşte independenŃa, conflictul de interese, frauda, 
corupŃia, confidenŃialitatea sau nu a notificat existenŃa unor asemenea situaŃii; 

g) are mai mult de 4 propuneri de rezervări de transport şi/sau cazare obiectiv respinse sau mai mult de 2 
rezervări de transport şi/sau cazare considerate în mod obiectiv neconforme de către Beneficiar. 

(2) În cazul în care situaŃiile de la alin. 1 pun în pericol interese publice, interesele beneficiarilor Programului 
RO 10, Beneficiarul poate dispune unilateral desfiinŃarea contractului şi obligarea Prestatorului la returnarea 
tuturor sumelor primite prin acest contract precum şi a accesoriilor şi daunelor interese care se impun. 
14.3. În caz de neîndeplinire culpabilă, parŃială sau totală, ori de îndeplinire necorespunzătoare a obligaŃiilor 
asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată va notifica în scris celeilalte părŃi intenŃia de reziliere, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, acordându-se un termen de 2 zile lucrătoare pentru luarea de 
măsuri reparatorii în vederea continuării prezentului Contract. Pe durata acestui termen de preaviz, părŃile îşi 
păstrează drepturile şi obligaŃiile asumate prin Contract. Dacă partea în culpă nu remediază abaterea sesizată de 
către cealaltă parte, în termenul prevăzut mai sus, partea prejudiciată va considera prezentul Contract reziliat de 
plin drept, fără îndeplinirea altor formalităŃi judiciare sau extrajudiciare şi va putea solicita plata de daune şi 
interese. 
15. Litigii 
PărŃile convin ca posibilele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Contract privind încheierea, executarea 
sau încetarea lui vor fi soluŃionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul se va soluŃiona de către instanŃele 
judecătoreşti competente material, în a căror rază teritorială se află sediul Beneficiarului. 
 
16. Legea aplicabilă şi limba care guvernează Contractul 
16.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
16.2 Limba care guvernează Contractul este limba română. 
 
17. Persoane responsabile 
Din partea Beneficiarului ..............................funcŃia ........................... 
Din partea Prestatorului ................................funcŃia ............................ 
 
18. DispoziŃii finale 
18.1 În cazul în care, ulterior încheierii prezentului Contract, părŃile vor considera necesar să aducă modificări 
la aceasta, ele vor face obiectul unui Act adiŃional, pe bază de negocieri prealabile cu excepŃia modificării TS 
care nu poate fi modificat. 
18.2 Amendamentele sau adăugirile la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi făcute în scris şi 
semnate, corespunzător, de reprezentanŃii autorizaŃi ai ambelor părŃi. 
18.3 Nulitatea sau ineficienŃa unei clauze a Contractului nu va influenŃa validitatea întregului Contract. 
18.4 Omisiunea oricăreia dintre părŃi de a insista asupra îndeplinirii cu stricteŃe a oricărei prevederi din 
prezentul Contract nu va constitui o renunŃare la dreptul de a pretinde o astfel de îndeplinire. 
 
17.  Comunicări 
17.1. Trimiterea unor notificări/comunicări, va fi considerată ca efectuată atunci când notificările/confirmările 
vor fi remise la adresa uneia dintre părŃi, la Registratură, Secretariat, sau în atenŃia persoanei de contact 
desemnate, sub semnătura confirmării de primire sau în ziua indicată pe confirmarea de primire lângă semnătura 
destinatarului (pentru trimiterile prin poştă) sau după efectuarea transmisiei prin fax şi/sau mail, cu condiŃia 
confirmării primirii de către destinatar. 
17.2. PărŃile au obligaŃia de a se notifica reciproc în cazul schimbării adresei şi/sau numerelor de telefon, fax, e 
–mail sau a persoanelor de contact desemnate. 
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17.3. Notificările vor putea fi făcute şi prin intermediul transmisiilor e-mail, fax, astfel: 
Pentru Beneficiar 
Număr tel./fax: 021  315 34 15 
Mail persoană responsabilă: ....................... 
Mail general: office@frds.ro 
Adresă corespondenŃă: Eugeniu Carada, nr. 1, et. 3, sector 3, Bucureşti  
 
Pentru Prestator 
Număr tel./fax: 021  315 34 15 
Mail persoană responsabilă:..................... 
Mail general: 

Adresă corespondenŃă: Eugeniu Carada, nr. 1, et. 3, sector 3, Bucureşti 
 

 Beneficiar                                                                                               Prestator  
 
Fondul Român de Dezvoltare Socială            
 
 
Director executiv                                                                            
 
Liliana Vasilescu                                                                            
 
 
 
Viză CFP                                                                                        
Şef DFCAA 
 
Victor Drugă                                                                                  
                                                                                                       
 
 
Consilier Juridic, 
 
Liviu Adrian Perişan                                        

 
              


