
M O D E L 

ACORD-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr.__________/ ___________

1.Părţile 

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi ale H.G. nr.395/2016 pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea
contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile
publice, cu modificările i completările  ulterioare,ș

În baza Raportului procedurii de achiziţie publică de servicii nr.  ___________,

1.1. JUDEŢUL MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, Judeţul Mureş, telefon 0265-
263211,  fax  0265-268718,  cod  fiscal  4322980,  cont  RO61TREZ24A510103200109X  deschis  la
Trezoreria Tîrgu Mureş, reprezentat prin Péter Ferenc, având funcţia de preşedinte,  în calitate
de promitent-achizitor, pe de o parte,

şi 

1.2.  ___________________.,  cu  sediul  în  ___________________  judeţul  ______________
telefon/fax: _____________, număr de înmatriculare în registrul comerţului  ______________,
cod  unic  de  înregistrare  _____________,  cont  ________________  deschis  la  Trezoreria
_______________,  reprezentată  prin  _______________,  având funcţia  de ______________, în
calitate de promitent-prestator, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân
neschimbate pe toată durata de desfăşurare.

2. Scopul acordului-cadru 

2.1. – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi încheiate pe durata derulării prezentului
acord. 

2.2. –  În baza contractelor  subsecvente ce urmează a fi  încheiate,  promitentul-prestator  va
furniza  servicii  de  difuzare  de  emisiuni  (de  tip  dezbatere,  talk-show, masă  rotundă,
interviu, reportaj, campanie de informare), anunţuri, comunicate, spoturi de informare
audio-video,  şi  altor  materiale  de  interes  public  pentru  asigurarea  transparenţei
activităţii  Consiliului  Judeţean  Mureş,  pe  postul  local  de  televiziune  în  limba
maghiară_______________________.  

3. Durata acordului - cadru 

3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni, de la data semnării lui de către ambele
părţi.

4. Preţul unitar al serviciilor 

4.1. – Preţul unitar convenit pentru serviciile prestate în baza prezentului acord-cadru, plătibil
promitentului-prestator de către promitentul-achizitor este de  _____ lei/ minut, la care se
adaugă TVA .
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5. Cantitatea previzionată 

5.1 – Cantitatea de servicii de comunicare publică ce urmează a fi prestate în baza contractelor
subsecvente este de minim _________ minute şi maxim _________ minute.

6. Documentele acordului-cadru: 

6.1. Prezentul acord-cadru are ca şi anexe următoarele documente:

a) documentaţia de atribuire;

b) oferta tehnică şi oferta financiară;

c) acte adiţionale, dacă există;

d) acordul de asociere, dacă este cazul;

e) contract de subcontractare, dacă este cazul;

f) angajament ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

g) contractele subsecvente.

7. Obligaţiile promitentului - prestator 

7.1.  -  Promitentul-prestator  se  obligă  ca,  în  baza  contractelor  subsecvente  încheiate  cu
promitentul-achizitor, să presteze serviciile de difuzare pe postul local de televiziune în limba
maghiară_______________________a  materialelor  furnizate  de  promitentul-achizitor,  în
condiţiile convenite în prezentul acord-cadru, după cum urmează:

a) serviciile  prevăzute  la  pct.  2.2.  vor  fi  realizate  în  spaţiul  şi  forma  solicitate  de  către
promitentul-achizitor, în conformitate cu identitatea vizuală a achizitorului;

b)  la  cererea  promitentului-achizitor,  prestatorul  va  difuza  emisiunile/ştirile/anunţurile
referitoare la proiectele finanţate din fonduri ale U.E., în conformitate cu clauzele contractuale
ale proiectelor referitoare la publicitatea şi identitatea vizuală a finanţatorului în cauză;

c) programarea difuzării/înregistrării emisiunilor TV se va realiza pe bază de notă de comandă
scrisă, transmisă promitentului-prestator de către promitentul-achizitor, prin e-mail/fax.

d)  promitentul-prestator  va  difuza  materialele,  în  ore  de  maximă  audienţă,  iar  în  cazul
spoturilor de informare, acestea vor fi difuzate şi printre primele în calup.

e) în cazul  materialelor  ce urmează a fi  înregistrate, referitoare la proiectele finanţate din
fonduri  ale  U.E.,  promitentul-prestator  va  trebui  să  solicite  de  la  promitentul-achizitor
acordarea avizului: ”bun de difuzare”. Promitentul-prestator nu va difuza materialul decât după
primirea avizului sus-menţionat.

f. pentru a se asigura verificarea apariţiei şi facturarea serviciilor, promitentul-prestatorul va
prezenta promitentului-achizitorului: 

- CD-ul sau DVD-ul aferent înregistrării materialelor difuzate prin intermediul staţiei TV şi media
planul lunar aferent. 

- solicitarea scrisă transmisă de promitentul-achizitor, în baza căreia au fost realizate şi difuzate
emisiunile.

g. promitentul-prestator va transmite promitentului-achizitor, în ultima zi  a fiecărei  luni,  un
raport  lunar  privind  cantitatea  materialelor  difuzate  în  cursul  lunii  respective  şi  valoarea
aferentă acestora.

7.2.  -  Promitentul-prestator  se  obligă  să  încheie  contracte subsecvente în  termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea solicitării  în acest sens din partea promitentului-achizitorului  şi  să
constituie garanţia de bună execuţie  în cuantum de 10% din  preţul  fără TVA al  contractului
subsecvent. 
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7.3. –  Promitentul-prestator se obligă şi garantează că serviciile prestate vor respecta cel puţin
calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul Acord-cadru.

7.5  – Pe parcursul derulării acordului cadru, promitentul-prestator nu are dreptul de a înlocui
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul promitentului-achizitor.

8. Obligaţiile promitentului–achizitor 

8.1. - Promitentul-achizitor se obligă să achiziţioneze servicii de difuzare/realizare/producţie
pe postul local de televiziune în limba maghiară_______________________a unor materiale de
comunicare  publică,  prin  încheierea  de  contracte  subsecvente  cu  promitentul-prestator, cu
respectarea condiţiilor esenţiale stabilite în prezentul acord-cadru.

8.2. - Promitentul-achizitor se obligă:

a) să nu încheie cu un alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca
obiect achiziţionarea serviciilor care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în
care promitentul-prestator  nu mai  are capacitatea de a răspunde solicitărilor  promitentului-
achizitor;

b) să atribuie contracte promitentului-prestator, ori de câte ori  intenţionează să achiziţioneze
lucrările care fac obiectul prezentului acord-cadru, respectând condiţiile esenţiale stabilite la
încheierea acestuia.

8.3  –  (1)  Promitentul-achizitor  are  dreptul  de  a  iniţia  o  nouă  procedură  de  atribuire  în
următoarele situaţii:

a)  dacă  promitentul–prestator  nu  are  capacitatea  de  a  răspunde  solicitării  promitentului  –
achizitor, deoarece cantitatea ce face obiectul contractului subsecvent ce urmează a fi încheiat,
depăşeşte cantitatea maximă estimată ce poate face obiectul unui contract subsecvent, pentru
achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de promitentul–prestator;

b)  dacă  promitentul-prestator  nu  are  capacitatea  de  a  răspunde  solicitării  promitentului
achizitor din propria sa culpă, pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare;

(2)  Promitentul-prestator  în  culpă  va  suferi  consecinţele  prevăzute  în  acordul-cadru  pentru
neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.

9. Ajustarea preţului contractului

9.1 - Tarifele prestaţiilor se pot modifica doar ca urmare a unor modificări legislative, modificări
ale normelor tehnice sau dacă au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care
au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror
efect  se  reflectă  în  creşterea/diminuarea  costurilor  pe  baza  cărora  s-a  fundamentat  pre ulț
acordului-cadru.

9.2. - Preţurile din acordul-cadru nu se actualizează.

10. Recepţia serviciilor 

10.1. - Recepţia se va face in momentul transmiterii la sediul achizitorului a facturii aferente
prestărilor de servicii, care este însoţită de un exemplar al materialului audio-video difuzat pe
suport electronic (CD sau DVD) şi media planul aferent lunii în care acestea au fost difuzate,
solicitarea scrisă transmisă de achizitor în baza căreia au fost difuzate materialele i raportulș
lunar privind  cantitatea materialelor difuzare şi valoarea aferentă acesteia.

11. Comunicări 
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11.1. -  (1) Orice comunicare între părţi,  referitoare la îndeplinirea prezentului  acord-cadru,
trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii. 

11.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării. 

12. Modificarea şi încetarea acordului cadru 

12.1.  -  Prezentul  acord-cadru  poate  fi  modificat  în  perioada  sa  de  valabilitate,  prin  act
adiţional, numai dacă modificarea este nesubstanţială, respectiv poate fi încadrată într-una din
situaţiile reglementate de lege pentru modificarea acordului-cadru fără organizarea unei noi
proceduri de achizi ie publică.ț

12.2  –  Acordul-cadru  poate  înceta  anterior  termenului  reglementat  la  art.  3.1.,  în  una  din
următoarele situaţii:

a) prin acordul de voinţă al părţilor; 

b) prin denunţare unilaterală, printr-o notificare scrisă adresată promitentului-prestator, fără
nici o compensaţie, dacă:

i. cu privire la acesta din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această
renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
promitentul-prestator. În  acest  caz,  promitentul-prestator  are  dreptul  de  a  pretinde
numai  plata  corespunzătoare  pentru  partea  din  contract  executată  şi  acceptată  de
promitentul-achizitor, până la data denunţării unilaterale a acordului-cadru; 

ii. pe  parcursul  derulării  contractului  intervine  o  situaţie  ce  implică  o  modificare
substanţială  a  acestuia,  de  natură  să  conducă  la  necesitatea  declanşării  unei  noi
proceduri de atribuire a acordului-cadru;

iii. promitentul-prestator  se  afla,  la  momentul  atribuirii  acordului-cadru,  în  una  dintre
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit legii;

iv. promitentul-prestator  cesionează  contractul  fără  a  respecta  prevederile  art.  14
„Cesiunea”  sau  subcontractează  fără  acordul  (expres  sau  implicit)  al  promitentului
-achizitor.

c) prin rezilierea de către promitentul-achizitor, în următoarele situaţii:

i) refuzul promitentului-prestator de a semna contractele subsecvente în termenul prevăzut
la art. 7.2. ;

ii) neconstituirea de către promitentul-prestator a garanţiei de bună execuţie a contractului
subsecvent, în cuantumul şi în termenul prevăzut de acesta;

iii) neîndeplinirea  sau  îndeplinirea  necorespunzătoare  de  către  promitentul-prestator  a
obligaţiilor  privind  prestarea  serviciilor, în  cadrul  contractelor  subsecvente  ce  vor  fi
încheiate în baza prezentului acord-cadru.

12.3 - Rezilierea va opera de plin drept, de la data primirii de către promitentul-prestator a
notificării privind rezilierea, fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti
şi/sau arbitrale, promitentul- prestator nefiind îndreptăţit să pretindă nici o sumă reprezentând
daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru.

12.4 - Pentru neexecutarea totală a obligaţiilor asumate, promitentul-prestator are obligaţia de
a plăti promitentului-achizitor cu titlu de daune compensatorii, o sumă în cuantum de 10% din
valoarea totală a acordului-cadru, inclusiv TVA. În acest caz promitentul-achizitor nu este dator
să probeze existenţa şi/sau mărimea prejudiciului suportat.
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12.5 - Sumele pe care promitentul-prestator are obligaţia de a le plăti beneficiarului, cu titlu de
daune compensatorii, stabilite conform art. 12.4, vor fi facturate de beneficiar. Promitentul-
prestator are obligaţia de a achita aceste facturi în termen de 30 de zile de la data primirii
acestora. În caz de neachitare  a acesteia  în termenul stabilit, promitentul-achizitor va percepe
penalităţi în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere din suma datorată.

12.6  -  Rezilierea  prezentului  acord-cadru  nu  va  avea  nici  un  efect  asupra  obligaţiilor  deja
scadente  între  părţile  contractante.  Prevederile  prezentului  capitol  nu  înlătură  răspunderea
părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

13. Subcontractanţi

13.1 -  (1) Promitentul-prestator are obligaţia de a prezenta la încheierea acordului-cadru  toate
contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie în concordanţă cu oferta
şi se vor constitui în anexe la acordul-cadru.

13.2  -  (1)  Promitentul-prestator  se  obligă  să  indice,  cel  mai  târziu  la  momentul  începerii
prestării serviciului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi
implicaţi în executarea acordului-cadru. 

(2) Promitentul-prestator are obligaţia de a notifica promitentului-achizitor orice modificări ale
informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata acordului-cadru.

13.3  -  (1)  Promitentul-prestator  are  dreptul  de  a  implica  noi  subcontractanţi,  pe  durata
executării acordului-cadru, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare
substanţială a acordului-cadru, în condiţiile legii.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), promitentul-prestator va transmite promitentului-achizitor
informaţiile prevăzute la art. 13.2. alin.(1) şi va obţine acordul acestuia privind eventualii noi
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea acordului-cadru.

(3) Atunci  când înlocuirea sau introducerea unor noi  subcontractanţi are loc după atribuirea
acordului-cadru, aceştia transmit  certificatele şi  alte documente necesare pentru verificarea
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor
de implicare în acordul-cadru.

13.4 - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către promitentul-prestator în perioada de
implementare a acordului-cadru poate interveni în următoarele situaţii:

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi;

b) declararea unor noi subcontractanţi  ulterior semnării  acordului-cadru în condiţiile  în care
serviciile ce urmează a fi  subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial
opţiunea subcontractării acestora;

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din acordul-cadru.

(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) promitentul-prestator va prezenta contractele încheiate cu
subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;

    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;

    c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

(3) În situaţia prevăzută la alin.(1), noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie
pe propria răspundere prin  care îşi  asumă respectarea prevederilor  caietului  de sarcini  şi  a
propunerii  tehnice  depuse  de  către  prestator  la  ofertă,  aferentă  activităţii  supuse
subcontractării.
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(4) Contractele şi declaraţiile prevăzute la alin.(2) şi (3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile
înainte de momentul începerii executării prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.

(5)  În  situaţiile  prevăzute  la  alin.(1),  noii subcontractanţi  au  obligaţia  de  a  transmite
certificatele  şi  alte  documente  necesare  pentru  verificarea  inexistenţei  unor  situaţii  de
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în acordul-cadru.

13.5 -  În scopul unei informări complete,  autoritatea contractantă are dreptul  de a extinde
aplicarea obligaţiilor prevăzute la art.13.2. şi 13.3.:

a) cu privire la furnizorii implicaţi în prezentul acord-cadru;

b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor promitentului-prestator sau subcontractanţii
aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.

13.6 -  (1) În situaţia prevăzută la art.  13.4. alin.(1)  lit.  „a”, valoarea aferentă activităţilor
subcontractate  va  fi  cel  mult  egală  cu  valoarea  declarată  în  cadrul  ofertei  ca  fiind
subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în acordul-cadru.

(2)  În  situaţia  prevăzută  la  art.  13.4.  alin.  (1)  lit.  „a”,  obiectul  noului  contract  de
subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de
către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.

13.7. - În situaţia prevăzută la art. 13.4. alin. (1) lit. „b”, promitentul-prestator are dreptul de a
implica noi subcontractanţi pe durata prestării serviciilor aferente acordului-cadru, cu condiţia
ca  nominalizarea  acestora  să  nu  reprezinte  o  modificare  substanţială  a  acordului-cadru,  în
condiţiile legii.

13.8. - Situaţia prevăzută la art. 13.4. alin. (1) lit. „b”, nu reprezintă o modificare substanţială,
aşa cum este aceasta definită de lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a)  introducerea  unui  nou  subcontractant  nu  are  impact  asupra  îndeplinirii  criteriilor  de
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul acordului-cadru dintre autoritatea
contractantă şi prestator;

c)  introducerea  unui  nou  subcontractant  este  strict  necesară  pentru  îndeplinirea  acordului-
cadru;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
acordului-cadru, fapt ce presupune că scopul acordului-cadru, precum şi indicatorii principali ce
caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

13.9. -  În situaţia prevăzută la art.  13.4. alin. (1) lit.  „c”, în cazul  în care un contract de
subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, promitentul-prestator
are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a
înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art.13.4. alin.(1) lit. „a” din
prezentul acord-cadru.

13.10 -  (1)  Dispoziţiile  art.13.1.-13.9.  nu diminuează  răspunderea  promitentului-prestator  în
ceea ce priveşte modul de îndeplinire a  prezentului acord-cadru.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de promitentul-prestator de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din acordul-cadru.
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(3)  Promitentul-prestator  are  dreptul  de  a  pretinde  daune-interese  subcontractanţilor  dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din acordul-cadru.

14. Cesiunea

14.1 - O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care promitentul-prestator
transferă  contractul  sau  parte  din  acesta  unui  terţ  şi  a  fost  obţinut  acordul  prealabil  al
promitentului-achizitor. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în acordul-cadru, promitentul-
prestator nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale.

14.2 -  Prin excepţie de la prevederile art. 14.1:

    (a) fiecare parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte
instituţii  financiare,  dreptul  său la  orice  sume de încasat  sau care vor  deveni  încasabile  în
derularea acordului-cadru, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă parte;

    (b) promitentul-achizitor va efectua plăţi directe către subcontractanţii care şi-au exprimat
opţiunea în acest sens, în conformitate cu prevederile legale;

    (c)  în  cazul  rezilierii  contractului  de  către  promitentul-achizitor,  în  conformitate  cu
prevederile art. 12 promitentul-achizitor va ceda către promitentul-prestator orice subcontract
imediat după primirea notificării promitentului-achizitor în acest sens;

    (d)  promitentul-prestator  este  înlocuit  de  un  nou  prestator, atunci  când  drepturile  şi
obligaţiile promitentului-prestator sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu
titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către
noul prestator care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca
această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale acordului-cadru şi să nu se
realizeze  cu  scopul  de  a  eluda  aplicarea  procedurilor  de  atribuire  prevăzute  de  Legea  în
domeniul achiziţiilor publice.

14.3 -  Aprobarea unei cesiuni  de către promitentul-achizitor  nu-l  va elibera pe promitentul-
prestator  de  obligaţiile  care  îi  revin  pentru  partea  de  contract  deja  executată  sau  partea
necesionată pentru care se poate reţine garanţia de bună execuţie a promitentului-prestator.

14.4 - În cazul în care promitentul-prestator a cesionat, integral sau parţial, contractul fără
respectarea prevederilor prezentei clauze, promitentul-achizitor poate aplica sancţiunea pentru
încălcarea contractului prevăzută în art. 12.

15. Forţa majoră

15.1 -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul acord-cadru, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

15.3 - Indeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

15.4 - 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.

15.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30
zile,  fiecare  parte  va  avea  dreptul  să  notifice  celeilalte  părti  încetarea  de  plin  drept  a
prezentului acord-cadru, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Soluţionarea litigiilor

16.1 – Promitentul-achizitor şi promitentul-prestator vor face toate eforturile pentru a rezolva
pe cale  amiabilă,  orice  neînţelegere sau dispută  care se  poate ivi  între ei  în  cadrul  sau în
legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.
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16.2 - Dacă, promitentul-achizitor şi promitentul-prestator nu reusesc să rezolve în mod amiabil
divergenţa, aceasta va fi solutionată de către instanţele judecătoreşti din România.

17. Limba care guvernează contractul

17.1 - Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18. Legea aplicabilă contractului

18.1 – Acordul-cadru se supune legisla iei din România.ț

Părţile au convenit să încheie azi ____________ prezentul acord-cadru, în 2 (două) exemplare,
având  aceeaşi  forţă  juridică,  unul  pentru  promitentul-achizitor  şi  unul  pentru  promitentul-
prestator.

 Promitent-achizitor, Promitent-prestator,

JUDEŢUL MUREŞ
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