
1 | P a g e  

 

 

Condiții: 

 

- avocați definitivi, specializați în litigii privind recunoașterea unei hotărâri arbitrale străine și 
executarea hotărârilor arbitrale străine, cu o perioadă de exercitare efectivă a profesiei de minimum 
7 ani (adeverință de la barou sau alt document); 
 
 - experiență în cadrul litigiilor soluționate care au ca obiect recunoașterea unei hotărâri 
arbitrale străine și executarea hotărârilor arbitrale străine, (se vor prezenta hotărâri judecătorești 
sau orice alte documente care să ateste reprezentarea în minimum 2 dosare soluționate definitiv 
având ca obiect recunoașterea și executarea unei hotărâri arbitrale străine). 

 
În cazul depunerii de oferte financiare egale, în vederea departajării ofertanților, va fi declarat 
câștigător ofertantul care face dovada reprezentării în litigii care au avut ca obiect pretențiile cu 
valoarea cea mai mare, prin depunerea de hotărâri pronunțate de instanțele competente. 
 
Activităţi necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea obiectului achiziţiei: 

-  formularea unei întâmpinări și apărărilor necesare la cererea de chemare în judecată care are 
ca obiect recunoașterea și executarea Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea Internațională 
de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris  în dosarul nr. ICC nr. 25704/HBH, ce 
face obiectul dosarului nr. 24727/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a-VI-a Civilă, 
în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- formularea cererii de suspendare a judecății cauzei ce face obiectul dosarului nr. 24727/3/2022 
aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a-VI-a Civilă, până la soluționarea recursului în anulare 
depus la Curtea de Apel Paris pentru anularea Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea 
Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris în dosarul nr. ICC nr. 
25704/HBH, în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- formularea căii de atac împotriva hotărârii pronunțată în dosarul nr. 24727/3/2022, în 
conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, în cazul în care este pronunțată o hotărâre nefavorabilă Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și toate apărările în cauză necesare în calea de atac exercitată 
de partea adversă ; 
- transmiterea documentelor întocmite în termenul prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și informarea autorității 
contractante privind transmiterea documenteleor, prin prezentarea documentelor care atestă acest 
fapt. 
- reprezentarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în fața instanței de fond și în fața 
instanțelor care soluționează calea de atac formulată împotriva hotărârii pronunțată de instanța de 
fond în dosarul nr. 24727/3/2022. 
 

2. Contextul realizării achiziției  
 
În dosarul ICC nr. 22651/HMH/HBH, având ca obiect acțiunea arbitrală formulată de către OMV 
AKTIENGESELLSCHAFT Austria, în calitate de reclamant, împotriva Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, în calitate de pârât, Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț 
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de la Paris a admis pretențiile reclamantului și a obligat pârâtul să plătească acestuia despăgubiri 
pentru pierderile de mediu în legătură cu acțiunile de remediere întreprinse în diferite obiective, 
reprezentând cheltuieli de judecată și cheltuieli cu arbitrajul, precum și dobânda aferentă sumelor 
de la data pronunțării hotărârii până la data plății efective, la care se va adăuga o marjă de 2% pe 
an, calculată la suma principală datorată. 
 
Acțiunea de recunoaștere și executare a Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea 
Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris în dosarul nr. ICC nr. 
25704/HBH este inițiată conform art. 1096 și art. 1103 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
 
Ținând cont de amploarea sumelor pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost obligată să 
le plătească către OMV Aktiengesellschaft Austria și impactul bugetar al acestor sume asupra 
resurselor financiare ale Statului Roman, precum și de faptul că în baza art. 1130 alin. (1) din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare  tribunalul poate suspenda judecarea recunoașterii și executării hotărârii arbitrale străine 
dacă anularea ori suspendarea acesteia este solicitată instanței competente din statul unde a fost 
pronunțată sau din statul după legea căruia a fost pronunțată, ținând cont de faptul că Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor a depus recurs în anulare la Curtea de Apel Paris pentru anularea 
Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale 
de Comerț de la Paris în dosarul nr. ICC nr. 25704/HBH. 
 
Durata îndeplinirii obligațiilor contractului privind formularea și depunerea întâmpinării cu 

apărările necesare, precum și cererea de suspendare este de până la data de 09.11.2022. 

 

Estimarea valorii contractului: 

Valoarea estimată: 15.000 lei  fără TVA, 17.850 lei cu TVA . 

 

Efecte previzionate a se obţine : 
Suspendarea și respingerea recunoașterii și executării Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de 
Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris în dosarul nr. ICC 
nr. 25704/HBH. 

 
 

DRAFT CONTRACT DE  SERVICII JURIDICE  
 

Nr. __________________________________ 
 
 

 
Preambul 
În temeiul dispozițiilor art.29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și al  Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat, republicată, cu modificările ulterioare, 
 
Articol 1-  Părţile contractante 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR în calitate de achizitor, cu sediul în 
Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 5, București, Telefon: 021.408.96.04, Fax: 021.316.37.04, cod 
fiscal 16335444, cont trezorerie nr. RO37TREZ23A740100201200X, deschis la Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată de domnul Barna 
TÁNCZOS având funcţia de Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Achizitor, pe 
de o parte 
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și 
 
______________________, cu sediul în ___________, str. ____________________, nr. ___, 
telefon/fax ____________, e-mail: ________________________,  cod unic de înregistrare 
_____________________, nr. registrul comerțului _________________, cont trezorerie 
_______________________________, deschis la ___________________________ ,reprezentat de 
_____________________,  având funcţia de _________________________,  în calitate de  
prestator, pe de o parte, 

denumite, în continuare, în mod individual "Partea" și împreună, "Părțile" au convenit încheierea 
prezentului contract de servicii. 
 
 
Articol 2 - Termeni şi definiţii 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract – prezentul contract și anexele sale;  
b) achizitor şi  prestator  - părtile 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  - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze pentru îndeplinirea 

scopului încheierii prezentului contract; 
e) servicii juridice– serviciile ce fac obiectul contractului, în înțelesul prevederilor legale pentru 

îndeplinirea scopului încheierii prezentului contract; 
f) forţa majoră - 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; 

g) zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; 
h) an - 365 de zile. 
i) conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente_ale 
prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi 
experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.   

j) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract. 

k) Regulamentul General privind Protectia Datelor sau GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 
(4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018; 
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l) date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(„persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificata, direct 
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale; 

m) încălcarea securității datelor cu caracter personal – o încalcare a securității care duce, în mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor 
cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 
acestea. 

 
Articol 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 
in mod diferit. 
3.3.  Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

Articol 4 - Obiectul contractului   

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de asistență juridică pentru întocmirea și 
depunerea întâmpinării și apărărilor necesare, întocmirea cererii de suspendare a judecății, precum și 
reprezentarea în instanță, în cadrul dosarului nr. 24727/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București, 
Secţia a-VI-a Civilă, ce are ca obiect cererea de recunoaștere și executare a Hotărârii Arbitrale Finale 
pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris la data 
de 30.08.2022 în dosarul nr. ICC nr. 25704/HBH. 

 
 
 
 
Articol 5 - Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, în urma 
ofertei prestatorului este de ……….. fără TVA, respectiv ……... lei cu TVA inclus. 
5.2. Prețul contractului este ferm și nu se actualizează pe durata derulării contractului. 
 
Articol 6 - Durata contractului 
6.1. Prezentul contractul intra în vigoare începând cu data semnării lui și este valabil până la data de 
31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, în situația în care procedura o impune. 
6.2 Prestarea serviciilor juridice, privind formularea și depunerea întâmpinării cu apărările necesare  și 
a cererii de suspendare în cadrul dosarului nr. 24727/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia 
a-VI-a Civilă, se va realiza până la data de 09.11.2022 cu respectarea termenului și procedurii prevăzute 
de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Articol 7 - Amendamente   
7.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 
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7.2. Modificarea datelor de identificare ale părților, în special a sediului social, a reprezentanţilor, a 
contului bancar sau a datelor de contact, nu sunt considerate modificări ale contractului. Astfel de 
modificări, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz, trebuie comunicate de partea afectată de modificări 
celeilalte părţi în scris, cu promptitudine. 
 
Articol 8 - Documentele contractului 
Documentele contractului cuprind: 
a) Oferta – anexa nr. 1. 
b) Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
 
 
Articol 9  - Obligaţiile prestatorului 

 9.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență juridică în temeiul art. I din OUG nr. 
26/2012 și art. 29 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 98/2016, pentru întocmirea și depunerea întâmpinării 
și apărărilor necesare, cererii de suspendare a judecății, precum și reprezentarea în instanță, în cadrul 
dosarului nr. 24727/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a-VI-a Civilă, ce are ca 
obiect cererea de recunoaștere și executare a Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea 
Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris la data de 30.08.2022 în 
dosarul nr. ICC nr. 25704/HBH. 
9.2. Prestatorul se obligă:  

- să formuleze întâmpinare și apărări necesare la cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 
24727/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a-VI-a Civilă,  care are ca obiect 
recunoașterea și executarea Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj 
a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris  în dosarul nr. ICC nr. 25704/HBH, până la data de 
09.11.2022, în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  
- să formuleze cerere de suspendare a judecății cauzei ce face obiectul dosarului nr. 24727/3/2022 
aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a-VI-a Civilă, până la soluționarea recursului în anulare 
depus la Curtea de Apel Paris pentru anularea Hotărârii Arbitrale Finale pronunțată de Curtea 
Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris în dosarul nr. ICC nr. 
25704/HBH, până la data de 09.11.2022, în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- să reprezinte Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în fața instanței de fond și în fața instanței 
care soluționează calea de atac formulată împotriva hotărârii pronunțată de instanța de fond în 
dosarul nr. 24727/3/2022 ; 
- să formuleze calea de atac împotriva hotărârii pronunțată în dosarul nr. 24727/3/2022, aflat pe rolul 
Tribunalului București, Secţia a-VI-a Civilă,  în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care este 
pronunțată o hotărâre nefavorabilă Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și toate 
apărările în cauză necesare în calea de atac exercitată de partea adversă ; 
- să transmită la instanță judecătorească documentele întocmite în termenul prevăzut de Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și să informeze autoritatea contractantă privind transmiterea documentelor, prin prezentarea 
documentelor care atestă acest fapt. 
9.3. Prestatorul va respecta confidențialitate documentelor și a dosarului, în conformitate legislația 
franceză aplicabilă în materie și legislația română aplicabilă contractului. 



6 | P a g e  

 

9.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor juridice prestate. Totodată, este 
răspunzător atât de oportunitatea și legalitatea tuturor documentelor, operațiunilor și metodelor de 
prestare utilizate, cât și de conținutul acestora, precum și de calificarea personalului folosit pe toată 
durata de valabilitate a prezentului contract, urmând  să întocmească toate documentele solicitate de 
instanță, precizări, puncte de vedere sau alte mențiuni , în termenul comunicat de instanța de judecată . 
9.5. Prestatorul se va conforma solicitărilor achizitorului și va asigura informarea permanentă a acestuia 
privind stadiul activităților contractului și va asigura informarea achizitorului la adresele de email: 
cabinet.ministru@mmediu.ro, teodor.dulceata@mmediu.ro, costin.oprescu@mmediu.ro. 
9.6. Actele formulate vor fi transmise la adresele de email menționate la 9.5. 
9.7. Prestatorul se obligă să transmită factura în care sunt cuprinse serviciile efectiv prestate în 
conformitate cu Oferta, anexa nr. 1 la contract.  
9.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile în materie în raport de obiectul contractului și solicitările achizitorului. 
9.9. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare 
la prezentul contract drept private și confidențiale după caz, nu va publica sau divulga nici un element 
al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergențe cu privire 
la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va 
aparține achizitorului. 
9.10. Prestatorul se va abține de la orice declarație publică privind derularea contractului fără aprobarea 
prealabilă a achizitorului și de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligațiile sale 
față de achizitor conform prezentului contract.  
9.11. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din 
orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către prestator, personalul său, salariat sau contractat de 
acesta, precum și  în cazul în care se constată că documentele care au fost întocmite sau transmise de 
către acesta, au fost efectuate cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în această ultimă situație 
despăgubirea va reprezenta contravaloarea cheltuielilor efectuate prin prezentul contract și a 
eventualelor cheltuielile de judecată la care Achizitorul va fi obligat să le achite. 
9.12.  Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligația de a informa achizitorul despre 
apariția situațiilor de conflict de interese și de a lua măsurile necesare înlăturării lor. 
 
Art. 10  Codul de conduită 
10.1. 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.  
10.2. În cazul în care prestatorul 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 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. 
10.3. 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 
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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.  
 
Art. 11  Conflictul de Interese 
11.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod 
special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de 
rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut 
în timpul executării contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia 
acestuia.  
11.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar.  
11.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea. În cazul în care prestatorul nu-şi menţine 
independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost 
cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect 
imediat a contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 
 
Articol 12 - Obligaţiile achizitorului 
12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit art. 14 din 
contract. 
12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în condiţiile prevăzute la art.13 din 
prezentul contract. Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de raportul de activitate detaliat care va 
cuprinde activitățile efectiv prestate. 
12.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului înscrisurile şi/sau informaţiile pe care le 
solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
Articol 13 Modalităţi de plată 
13.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plățile către prestator, prin ordin de plată, din Trezoreria 
Municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul Achizitorului, în 
baza procesului–verbal de recepţie, fără obiecțiuni, aprobate de reprezentanţii Serviciului Contencios 
din cadrul Direcţiei Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul. 
13.2. Plata se va face pentru serviciile juridice prestate efectiv. Solicitarea de plată va fi însoțită de un 
raport de activitate, care va include o detaliere clară a sumei solicitate și a activităților desfășurate. 
13.3.  Factura va fi emisă pentru serviciile efectiv prestate după încheierea Procesului - verbal de 
recepție cantitativă și calitativă fără obiecțiuni de către reprezentanții Serviciului Contencios din cadrul 
Direcţiei Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul. 
13.4. Prestatorul are obligația să transmită factura emisă în sistemul naţional privind factura electronică 
RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura, conform 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
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     Articol 14 - Recepţie şi verificări 
14.1 În scopul efectuării plății, achizitorul va înfiinţa o comisie de recepţie a serviciilor juridice prestate, 
care va verifica modul de prestare a serviciilor și va întocmi un proces-verbal pe baza documentelor 
menționate la art. 12.2, în termen de maximum 10 zile de la depunerea raportului de activitate, la sediul 
Achizitorului. 
14.2 Achizitorul, prin comisia de recepţie nominalizată în acest sens, va verifica şi întocmi câte un 
proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru serviciile prestate care fac obiectul contractului. 
14.3. În cazul constatării unor deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă Prestatorului, care are 
obligaţia de a remedia deficienţele semnalate în termen de max. 2 zile de la data luării la cunoştinţă a 
acestora, dar fără a depăşi termenul limită al finalizării contractului. 
14.4. Ulterior celor 2 zile, în funcţie de constatările făcute, Achizitorul va aproba sau va respinge 
recepţia. 
 
Articol 15 - Penalităţi. Daune interese  
15.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu  execută obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi de întârziere, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor care 
au fost predate cu întârziere, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate. 
15.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalităţi de întârziere, o suma echivalenta cu 
o cotă procentuală de 0,03 % pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât 
valoarea sumei datorate. 
15.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract. 
 

Articol 16 
Rezilierea contractului  
16.1 Nerespectarea obligaţiilor contractului, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera 
contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese reprezentând contravaloarea sumelor 
achitate de Achizitor pentru realizarea obiectului prezentului contract și a eventualelor cheltuieli de 
judecată la care va fi obligat fără altă formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești. 
16.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 3 zile de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării 
Prestatorului cu cel puţin 2 zile înainte de momentul denunțării. 
 
Articol 17 - Cesiunea 
Prestatorul se obligă să nu cesioneze, total sau parţial, obligaţiile care îi revin în baza prezentului 
contract, decât cu acordul expres, scris și prealabil al Achizitorului 
 
Articol 18 - Forţa majoră 
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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18.4. 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. 
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
18.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 
data semnării contractului de servicii de către părţi. 
18.7. Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi 
în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de 
servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă 
pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru 
neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale 
este rezultatul forţei majore. 

 
Articol 19 - Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) prin ajungere la termen; 
b) prin reziliere sau rezoluțiune; 
c) prin acordul părților contractante, consemnat în scris; 
d) apariția unei situații de forță majoră, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 18; 
e) în cazul existenței unui conflict de interese, conform art. 11. 

 
Articol 20 - Soluţionarea litigiilor 
20.1. Achizitorul şi prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
20.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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  în a căror rază teritorială îşi are sediul Achizitorul.  
 
Articol 21 - Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
    Articol 22 - Comunicări 

22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă şi în scris. 
        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon,  fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 
 
Articol 23 - Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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Articol 24 - Dispoziţii finale 
24.1. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, având aceeași valoare juridică, două 
pentru achizitor şi unul pentru prestator. 
24.2. Urmărirea prezentului contract se va face din partea achizitorului de către personalul Serviciului 
Contencios din cadrul Direcţiei Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul. 
 
 
 

 A               ACHIZITOR                                                                   PRESTATOR 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR                       
            ȘI PĂDURILOR                                                             
Ministrul Mediului, Apelor Și Pădurilor                                         
              Barna TÁNCZOS                                                        

CHIZITOR 
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