
                                                           

Titlul proiectului: „Învățare pentru toți” 
Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 
Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Cod MySMIS2014+:152668_____________________________________________________________ 

Page 1 of 6 

 

 

 

SECȚIUNEA 5 

 
 

Model de Contract de Servicii 
”Servicii catering Școli de vară 2022 la Carei ” 

Nr. ____________________ 
 
 

PREAMBUL 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii intre 
 
1. PĂRŢILE 
FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI (www.noi-orizonturi.ro), cu sediul social în Bulevardul Pacii, bl 5, ap 9, 
Lupeni, jud. Hunedoara, CP 335600, înregistrată în Registrul Fundațiilor sub nr. J36/2000, cod fiscal nr. 13705208, 
având contul nr. RO82BACX0000001252060000 deschis la Banca Unicredit Bank – Sucursala Petroşani, 
reprezentată de Dana Matthew Bates avand funcția de Director Executiv, în calitate de Achizitor (autoritate 
contractantă), pe de o parte  
 
si  
 
……… , cu sediul in ……………, Sector/Judet………….., Str………….., nr…………, Etaj ….., telefon: ……………., 
fax: ……………….., nr inreg ONRC ....................avand codul fiscal ……………, cont RO ……….. Banca...., 
reprezentata prin dl/dna. ……………….. – Administrator in calitate de Prestator (Contractant), pe de alta parte, 
 
2. TERMENI SI DEFINITII 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Achizitor (Autoritate contractantă) şi Contractant (Prestator) - partile contractante asa cum acestea sunt 
numite in contract; beneficiar - beneficiarul contractului, respectiv achizitorul; 

b) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate 

contractantă, în calitate de “achizitor”, şi un prestator de servicii, în calitate de “contractant”; reprezintă prezentul 
contract şi toate Anexele sale; 

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, acceptate ca fiind corespunzatoare de 
catre achizitor; 

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e) forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la 

momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 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. 

f) conflict de interese – prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autoritatii 
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care 
sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct 
sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.  

http://idrept.ro/00178257.htm
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g) penalitate contractuala – despagubirea stabilita in contractul de prestare servicii ca fiind platibila de catre una 
din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire,  indeplinire necorespunzatoare sau cu 
intarziere a obligatiilor din contract(majorari de intarziere si/sau daune-interese). 

h) zi/zile – zi/zile calendaristice; lună/luni – luna/luni calendaristice; an - 365 zile – 12 luni. 

 
 
3. INTERPRETARE 
3.1 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. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 
3.3  Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 
 
 
 
Clauze obligatorii 
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI   
4.1 Prestatorul se obligă să presteze ”Servicii catering Școli de vară 2022 la Carei ”, conform Anexei nr. 1 - 
Caietul de sarcini si Anexei nr. 2 - Propunerea tehnică și financiară a prestatorului. 
4.2  Perioada de prestare a serviciilor de catering este 25 iunie-26 august, cu următoarele date estimative: 

 Seria 1: 25 iulie -5 august (10 zile în zilele lucrătoare) în 1-3 locații diferite din municipiul Carei 

 Seria 2: 8-19 august (10 zile, dintre care o sâmbătă dar fără 15 august) în 1-3 locații diferite din 
municipiul Carei 

4.3 Achizitorul se obligă, cu o săptămână înainte de începerea școlilor de vară 2022 să trimită Achizitorului o 
informare pe email care va cuprinde: programarea zilnică a școlilor de vară 2022, inclusiv cu orele de livrare pentru 
catering, numărul de participanţi precum şi locațiile stabilite, în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract. 
4.4 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract, pentru serviciile real prestate și 
recepționate conform art. 12.  
 
5. PRETUL CONTRACTULUI 
5.1 Prețurile unitare convenite pentru ndeplinirea contractului, plătibile prestatorului de către achizitor, pentru 
serviciile real prestate, sunt cele din Propunerea financiară a ofertantului - Anexa nr. 2 la prezentul contract, la care 
se adaugă TVA valabilă la data emiterii facturii fiscale: 

Tip de activitate Nr. de unități 
Preț unitar  

(LEI fără TVA) 
Preț total  

(LEI fără TVA) 

0 1 2 3 = col (1 x 2) 

Servicii catering pentru Școli de Vară 2022  2200 porții   

Preț total, lei  

5.2 Prețurile unitare sunt ferme, în lei, nu se actualizează pe parcursul derulării contractului și includ toate 
cheltuielile necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului (accesorii de servire, deplasări, detașări, terți, 
produse - echipamente, materiale consumabile, manoperă, manipulare, debarasare, etc.). 
5.3 Achizitorul nu acordă avans Prestatorului. 
 
6. DURATA CONTRACTULUI 
6.1 Durata contractului va fi de la data semnării contractului de ambele părți contractante și până la data de 
30.09.2022.  
6.2. Prezentul contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de către 
ambele părţi contractante. 
 
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 
7.1 Executarea contractului începe de la data semnării contractului de ambele părți contractante. 
 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1 Prestatorul va presta serviciile în condițiile stabilite prin prezentul contract, care include in ordinea enumerarii, 
următoarele: 
a) Anexa 1 - Caietul de sarcini, completat de răspunsurile la solicitările de clarificare transmise până la data limită 

de depunere a ofertelor (dacă este cazul);  
b) Anexa 2 - Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară a Prestatorului, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; în cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile 
Caietului de Sarcini; 
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c) Anexele, actele adiţionale pe care părţile vor conveni să le încheie pe perioada derulării contractului, dacă este 
cazul. 

 
9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI  
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului Contract, la standardele si performantele 
prezentate in Propunerea tehnică și financiara - Anexa 2 la prezentul contract, si  in conformitate cu cerintele din Caietul 
de sarcini - Anexa 1 la prezentul contract. 
9.2. Prestatorul se obliga să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele si orice 
alte echipamente, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.    
9.3 Prestatorul se obliga sa despăgubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

a) Reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, 
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu produsele furnizate; 

b) Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

9.4 Cesiunea  
(1) Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, 
in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
(2) Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 
părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  
(3) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate 
prin contract. 
(4) Prestatorul se obligă să respecte prevederile art. 1.578 din Noul Cod Civil cu privire la „Comunicarea şi 
acceptarea cesiunii”. 
9.5. Prestatorul va permite accesul neîngradit al persoanelor/instituțiilor abilitate conform legii, în cazul în care 
aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, documente. 
9.6  Codul de conduita 
(1) Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform 
regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii 
publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în 
orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.  
(2) În cazul în care prestatorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, 
sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa 
îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de prestări servicii sau orice alt contract 
încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt 
contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept 
anterior dobândit de prestator în baza contractului. 
(3) Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, 
şi atât prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor 
accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru 
executarea obligaţiilor din contract. 
(4) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe 
perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în 
care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, 
incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio 
informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie 
referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului 
contract. Totodată, prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost 
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.  
(5) Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 
cheltuieli, contractul poate înceta conform art. 14 din prezentul Contract. Sunt considerate cheltuieli comerciale 
neuzuale: 

(i) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor 
la prezentul contract; 
(ii) comisioanele care nu corespund unor servicii prestate şi legitime;  
(iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau  
(iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.  

(6) Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută 
contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară 
pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
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9.7 Drepturi de proprietate intelectuala 
(1) Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu va face 
referire la aceste servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de 
achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia. 
 
10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 
10.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le solicita 
si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
10.2 Achizitorul  are dreptul de a verifica prestarea serviciilor cu cerintele Caietului de sarcini si se obliga sa 
receptioneze, potrivit art. 12, serviciile prestate. 
10.3 Achizitorul se obliga sa efectueze platile aferente serviciilor prestate in conditiile prevazute la art.12 din 
prezentul contract. Factura va fi insotita in mod obligatoriu de procesul verbal de acceptanta a serviciilor. 
10.4 În situația în care există diferențe privind numărul de porții (număr mai mic de participanți), Achizitorul se obligă 
să anunțe acest lucru contractantului, cu cel putin 1 zi lucrătoare inainte, și îl va informa asupra datei ulterioare de 
desfășurare a evenimentului. 
 
 
11. MODALITATI DE PLATA 
11.1 Plata serviciilor se va efectua prin virament bancar (ordin de plată), în baza facturii fiscale emisă de prestator 
și acceptată de achizitor, în baza procesului verbal de acceptanță a serviciilor aprobate de beneficiar, în contul 
indicat de catre Prestator. 
11.2 Platile se vor efectua in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului. 
11.3. Prestatorul poate trimite factura însoțită de procesului verbal de acceptanță la finalul fiecărei săptămâni în 
care a livrat servicii de catering conform contractului.  
 
12. RECEPTIE  
12.1 Receptia serviciilor prestate se va face la biroul din Carei al achizitorului mentionat in contract si vor fi 
consemnate intr-un proces verbal de acceptanta a serviciilor real prestate.  
 
13. SANCŢIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi îndeplinește obligaţiile asumate prin contract/ sau le 
execută necorespunzător, Achizitorul are dreptul de a calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalenta cu             
0,1% pentru fiecare zi de întârziere calculate din valoarea obligaţiei neîndeplinite, până la îndeplinirea obligaţiei, 
dar nu mai mult decât această valoare. 
13.2 În cazul în care Achizitorul nu achită factura emisă de Prestator în termen de 10 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 11.2, Prestatorul are dreptul de a calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi întârziere din valoarea neonorată a facturii, dar nu mai mult decât această 
valoare, până la îndeplinirea obligaţiei de plată. 
13.3 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract. 
13.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, 
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
13.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă întră în 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 
 
14.  INCETAREA SI DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI: 
14.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :  
a) prin ajungere la termenul prevazut in art. 6.1 ; 
b) prin executarea  de catre ambele parti a  tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei 
aplicabile; 
c) prin acordul partilor  consemnat in scris; 
d) prin reziliere/rezolutiune, in cazul in care una  din parti  nu isi executa  sau executa necorespunzator  obligatiile 
contractuale.  
14.2  In situatia rezilierii/rezolutiunii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Prestator a 
obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu 
valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.  
14.3.  Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 
contractante. 
14.4. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract. 
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15.AMENDAMENTE 
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. 
 
16. FORTA MAJORA 
16.1  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
16.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din contractul de prestare servicii de catre oricare din parti situatia 
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii 
contractului de prestare servicii de catre parti. 
16.7 Prestatorul nu va raspunde pentru daune-interese/majorari de intarziere daca, si in masura in care, intarzierea 
in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul contract de prestari servicii este rezultatul unui 
eveniment de forta majora. In mod similar, achizitorul nu va datora majorari de intarziere pentru platile cu intarziere, 
pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare, daca, si in masura in care, 
intarzierea achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 
16.8 Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala. 
 
17. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
17.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe 

sau prin procedura medierii, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

17.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti competente. 
 
18.SUBCONTRACTAREA 
18.1 Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre 
subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului 
potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand 
natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 
18.2 In sensul alin. (1), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre 
autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar 
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate 
contractanta, contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod 
nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
18.3 Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are obligatia 
de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al 
obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente 
acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de 
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2). 
18.4 Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci 
cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/ 
subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si 
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 
18.5 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui 
in anexe la contractul de achizitie publica. 
18.6 Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(5) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de 
indeplinire a contractului de achizitie publica.  
 
19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. COMUNICARI 
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă şi în 
scris la următoarele adrese: 
Pentru Achizitor: Anca Gaidoș: anca_gaidos@noi-orizonturi.ro, tel 0740120941 
Pentru Prestatori: ______________________ 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
 
21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
22. DISPOZITII FINALE 
22.1 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal, partile confirma consimtamantul clar si informat pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal, in scopul contractului. 
 
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, unul pentru achizitor şi unul pentru prestator.                 
 
 
ACHIZITOR (Autoritate Contractantă)    PRESTATOR (Contractant) 
Fundația Noi Orizonturi Lupeni                                 ........................ 

Dana Matthew Bates,  
Director Executiv  

 

 


