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Articolul 1.
'
Preambul
în temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
între
Garda Naţională de Mediu, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, bd.
Unirii, nr.78, bloc J2, sector 3, telefon/fax 021.3262259, cod fiscal 15378153, cont trezorerie
deschis la Trezoreria sector 3, reprezentata de domnul Florin
DLACONU, având funcţia de COMISAR GENERAL, în calitate de Achizitor,
Şi
S.C. DAHM-KLEIN CONSULTING SRL, cu sediul în Sibiu, corn Selimbar, str. Mihai
Viteazu înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J32/204/2010, CUI 26721612, cont
deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentata prin d-nul Ciprian Klein,
denumită în continuare Prestator.
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit
încheierea prezentului contract de servicii.
Articolul 2.
Definiţii
Termeni şi definiţii
2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;
b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante,aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. p rodu se- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
e. servicii - serviciile externe de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul
riscurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006,respectiv activităţile legate de
acestea şi orice alte asemenea obligaţii care revin Prestatorului prin contract şi servicii externe de
consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al
exploziilor - a Legii nr. 307/2006 - apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 712/2005., OMAI
nr. 163/2007 a Normelor Generale de Apărare împotriva Incendiilor, Legea 481/2004 privind
Protecţia Civilă precum şi celelalte documente normative ce vor completa în viitor prevederile
legale în acest domeniu.
f. origine - locul unde serviciile vor fi prestate. Serviciile pentru angajaţii Gărzii Naţionale de
Mediu vor fi prestate de către Prestator la sediile Gărzii Naţionale de Mediu menţionate în
caietul de sarcini, anexa nr I la prezentul contract.
g. destinaţie finală - sediile Gărzii Naţionale de Mediu, astfel cum au fost menţionate în caietul
de sarcini, anexa nr I la prezentul contract;
1

h. 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;
i. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
Articol 3
Interpretare
3.1 In 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 în mod diferit.
3.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi
orice organizaţie având personalitate juridică,
3.4 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Articol 4
Obiectul contractului
4.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Prestator în favoarea Achizitorului a
tuturor prevederilor caietului de sarcini, Anexa la prezentul contract, în perioada convenită, în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Toate aceste servicii se prestează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, a
Normelor Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii si
sanatatii în munca nr. 319/2006, conform Legii nr. 307/2006 - apărarea împotriva incendiilor,
OMAI nr. 712/2005., OMAI nr. 163/2007 a Normelor Generale de Apărare Împotriva
Incendiilor, Legea 481/2004 privind Protecţia Civilă, respectiv activităţile legate de aceste
servicii şi orice alte asemenea obligaţii care revin Prestatorului prin contract.
4.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
Articol 5
Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului pana la data de 31.12.2015, respectiv preţul
serviciilor prestate, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de maxim 66.663 lei TVA inclus
(823 persoane * 13,5 lei/pers si luna*6 luni) fiind plătită din bugetul de stat.
Plata lunara a contravalorii prestaţiilor se va va calcula lunar conform Instrucţiunii din 12
noiembrie 2008 pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, ţinând cont de numărul mediu de angajaţi din luna
respectiva pentru care se emite factura fiscala, din toate Comisariatele Gărzii Naţionale de
Mediu inmultit cu tariful de 13,5 lei/persoana TVA inclus, dar nu va fi mai mare de 11,110,5 Iei
/luna TVA inlcus
Articol 6
Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de la 01,07.2015 până la 31.12.2015, cu posibilitatea
prelungirii prin act adiţional, de maxim 2 luni.
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Articol 7
Executarea contractului
7.1. Executarea contractului de servicii, asistenta tehnica si reprezentarea in domeniul securităţii
si sanatatii in munca si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, incluzând toate acţiunile
prevăzute de legislaţie pentru cele doua domenii pentru angajaţii GNM, intră în vigoare după
semnarea de către ambele părţi şi înregistrarea acestuia la sediul achizitorului.
Articol 8
Caracterul confidenţial al contractului
8.1 Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a
asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Prestatorul Ie precizează ca fiind
confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia
interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea
intelectuală.
Articol 9
Documentele contractului
9.1 Prestatoiul va presta serviciile prezentului contract, asistenta tehnica si reprezentarea in
domeniul securităţii si sanatatii in munca si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor,
incluzând toate acţiunile prevăzute de legislaţie pentru cele doua domenii, in concordanta cu
legislaţia in vigoare si condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include in ordinea
enumerării,următoarele anexe:
a) Caietul de sarcini
b) Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată a Prestatorului;
c) Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie;
d) Acord de parteneriat intre unitatea protejata si instituţie, act obligatoriu conform prevederilor
Legii 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
cu modificările si completările ulterioare.
9.2 Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilită la art. 9.1.
Articolul 10.
Obligaţiile Prestatorului
10.1 Prestatoiul se obligă să presteze servicii de consultanta, asistenta tehnica si reprezentare in
domeniul securităţii si sanatatii in munca si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor,
incluzând toate acţiunile prevăzute de legislaţie pentru cele doua domenii, pentru angajaţii GNM
in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexa la prezentul contract in perioada
convenita, in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
10.2 Prestatorul se obligă să presteze servicii de securitate şi sănătate în muncă şi servicii de
apărare împotriva stingerii incendiilor pentru angajaţii GNM la standardele şi/sau performanţele
prezentate în oferta sa şi în concordanţă cu cerinţele solicitate de Achizitor prin caietul de sarcini.
10.3 Prestatoiul se obligă să presteze serviciile ori de câte ori este nevoie, la cerearea
achizitorului.
10.4 Prestatoiul se obligă să presteze serviciile de securitatie şi sănătatea în muncă şi servicii de
apărare împotriva stingerii incendiilor în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de prestare
stabilit de comun acord între prestator si achizitor la o dată ulterioară încheierii prezentului
contract.

A.Privind proiecţia si prevenirea in domeniul securităţii si sanatatii in munca
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10.5 Prestatorul se obligă să identifice pericolele şi să evalueze riscurile pentru fiecare
componentă a sistemului de muncă, respectiv angajat, sarcină de muncă, mijloace de muncă/
echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru prin lucrări de
evaluare corespunzătoare fiecărui element din structura teritorială şi organizatorică a Gărzii
Naţionale de Mediu - daca este cazul si pentru posturi nou infînţate.
10.6 Prestatorul se obligă să elaboreze, monitorizeze şi să actualizeze planul de prevenire şi
protecţie corespunzător fiecărui element din structura teritorială şi organizatorică a Gărzii
Naţionale de Mediu - daca este cazul si pentru posturi nou infînţate.
10.7 Prestatorul se obligă să elaboreze tematica pentru toate fazele de instruire/testare, să
stabilească, în scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă, să asigure
informarea şi instruirea lucratorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea
nivelul de cunoaştere şi aplicare de către lucrători a informaţiilor primite;
10.8 Prestatorul se obliga sa asigure informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securităţii si
sanatatii in munca si verificarea nivelului de cunoaştere si aplicare de către lucratori a
informaţiilor p limite;
10.9 Prestatorul se obligă să elaboreze programul de instruire - testare la nivelul Comisariatelor
menţionate la punctul 4.1;
10.10 Prestatorul se obligă ca la recomandarea medicului de medicina muncii să evidenţieze
posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare.
10.11 Prestatorul se obliga sa efectueze controale interne si la locurile de munca, cu infoimarea
in scris a conducerii achizitorului, si sa infoimeze in scris achizitorul asupra deficientelor
constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
10.12 Prestatorul se obligă să participe la cercetarea evenimentelor conform competenţelor
prevăzute la art. 108-177 din Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a
prevederilor Legii securităţii si sanatatii în munca nr. 319/2006;
10.13 Prestatorul se obligă să întocmescă evidenţele conform competenţelor prevăzute la art,
108-177 din Noime Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii
securităţii si sanatatii în munca nr. 319/2006;
10.14 Prestatorul se obligă să ofere consultanţă şi asistenţă privind rapoartele accidentelor de
muncă suferite de lucrătorii din instituţie şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art, 12
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319/2006;
10.15 Prestatoiul se obligă să urmărească realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de
muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
10.16 Prestatoiul se obligă să colaboreze cu persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI din cadrul structurilor GNM - în cadrul
Comisariatelor menţionate la punctul 4.1, cu medicul de medicina muncii, în vederea
coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
10.17 Prestatoiul se obligă să colaboreze cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile
externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai multi angajatori îsi desfasoară activitatea în
acelaşi loc de muncă;
10.18 Prestatorul se obligă să urmărească actualizarea planului de avertizare, a planului de
protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
10.19 Prestatoiul se obligă să verifice aplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi
protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalui angajat în structurile GNM- în cadrul
Comisariatelor menţionate la punctul 4.1;
10.20 Prestatorul se obligă să propună clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă şi
protecţia împotriva incendiilor la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori,
inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini, numai in măsură in care este informat de
incheierea unor astfel de contracte;
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B.Privind activitatile de prevenire si stingere a incendiilor
10.21 Prestatorul se obligă să prezinte achizitorului responsabilităţile şi modul de organizare
pentru apărarea împotriva incendiilor din instituţie, actualizarea acestora ori de cate ori apar
modificări, în cazul apariţiei de noi legislaţii în domeniu, în cazul prelucrării măsurilor dispuse
de organele de control.
10.22 Prestatorul se obligă să identifice riscurile de incendiu în instituţie şi sa propună corelarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor.
10.23 Prestatoiul se obligă să efectueze toate diligentele si asigure sprijin Achizitorului la
solicitarea şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, conform legislaţiei în
vigoare, şi să propună măsuri pentru asigurarea respectării condiţiilor care stau la baza eliberării
acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, propune măsurile ce se impun conform
legislaţiei în vigoare- după caz
10.24 Prestatorul se obligă să participe, în condiţiile legii, Ia efectuarea controalelor şi a
inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele şi informaţiile solicitate
şi sa nu îngreuneze sau obstrucţionezeă în nici un fel efectuarea acestora, numai in măsură in
care prestatorul este informat cu 48h inainte.
10.25 Prestatoiul se obligă să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare
privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri;
10.26 Prestatorul se obliga sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenţie si
condiţiile pentru aplicarea acestora - după caz;
10.27 Prestatoiul se obligă să urmărească utilizarea in cadrul instituţiei numai de mijloace
tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
Articol 11
Obligaţiile Achizitorului
11.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în prezentul contract.
11.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit prin prezentul contract.
11.3 Achizitorul se obligăsă plătească preţul serviciilor prin Ordin de plată în contul de
Trezorerie al Prestatorului, în termen de 30 zile de la data primirii facturii şi încheierea
Procesului Verbal de recepţie serviciilor prestate.
11.4 Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor până la efectuarea plăţii de
către Achizitor. Imediat după ce Achizitorul îşi onorează plăţile Prestatorul va relua prestarea
serviciilor în termen de 48 ore.
11.5 Achizitorul are obligaţia de:
- a pune la dispoziţia Prestatorului Fişele individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- a pune la dispoziţia Prestatorului Fişele individuale de instructaj privind situaţiile de urgenţă;
11.6 Achizitorul are obligaţia să permită accesul Prestatorului la toate informaţiile necesare
întocmirii dosarelor medicale ale angajaţilor, inclusiv prin vizitarea locurilor de muncă.
11.7 Achizitorul are obligaţia să aducă la cunoştinţa Prestatorului orice schimbare privind
componenţa personalului în sensul modificării numărului de angajaţi (angajări,
concedieri,respectiv concedii medicale mai lungi de 30 zile calendaristice) imediat,
11.8 în cazul deplasării la sediul/punct de lucru al Achizitorului, acesta trebuie să-i asigure
Prestatorului toate condiţiile corespunzătoare de lucru, cu respectarea normelor de igienă şi
protecţia muncii.
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11.9 Achizitorul are obligaţia să ţină cont de recomandările formulate de Prestator in urma
verificărilor efectuate.

Articol 12
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,036 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care Achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,036 % din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
Articol 13
începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de maxim 10 zile de
la intrarea în vigoare a contractului, adică semnarea lui de către ambele părţi.
13.2 (1) Prestarea serviciilor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) în cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale,
astfel cum au fost acestea prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului.
Articol 14
Prestarea şi documentele care însoţesc serviciile
14.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract la
destinaţia indicată de Achizitor în caietul de sarcini respectând:
a) termenul stabilit.
14.2 Prestatorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc serviciile:
a) factura fiscală;
b) raportul de activitate lunară
14.3 Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor referitoare la recepţia serviciilor.
Articol 15
Servicii
15.1 Pe lângă prestarea efectivă a serviciilor, Prestatorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii necesare îndeplinirii cerinţelor din caietul de sarcini precum si transportul la /de la
Achizitor, fără a modifica preţul contractului.
Articol 16
Ajustarea preţului contractului
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16.1 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe durata contractului.

Articol 17
încetarea contractului
17.1 Prezentul contract de prestare a serviciilor de consultanta,asistenta tehnica si reprezentarea
in domeniul securităţii si sanatatii in munca si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor va
înceta de drept daca in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a contractului Prestatorul nu a
demarat prestarea serviciilor in cauza.
17.2 Achizitorul poate rezilia prezentul contract de servicii cu efecte depline (de jure) după
acordarea unui preaviz de 15 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar
nelimitându-se la acestea:
a) Prestatorul nu prestează serviciile confonn cu prevederile prezentului contract;
b) Prestatorul nu se confonnează într-o perioadă de cel mult 15 zile de la notificarea emisă de
către Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării
obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a prestării
serviciilor;
c) Prestatorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către Achizitor;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
f) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă
pe care Achizitorul o poate justifica;
g) împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire
la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în
dauna intereselor financiare ale CE;
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din
bugetul CE, Prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al
neexecutării obligaţiilor sale contractuale;
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;
17.3 în termen de 15 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor
prestate şi toate sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.
17.4 Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Prestator
fără a renunţa Ia celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice
pierdere sau prejudiciu suferit şi dovedit
17.5 In urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul
contract dacă Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia,după expirarea
termenului limită prevăzut în prezentul contract;
b) suspendă prestarea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora independente de culpa
Prestatorului.
17.6 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit
anterior acesteia în temeiul prezentului contract.
Articol 18.
Subcontractanţi
18.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract Ie subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Sub contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
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18.3 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată achizitorului.
Articol 19
Forţa majoră
19.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia,
19.4 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.
19.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.
19.6 Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Articol 20
Soluţionarea litigiilor
20.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
20.2 Dacă, după 5 de 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
21.1 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 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, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Articol 23
Legea aplicabilă contractului
23.1 Contractul va fi inteipretat conform legilor din România.
23.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România,
precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de
asemenea aceloraşi legi şi reglementări.
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Articol 24
Clauze finale
24.1 Urmărirea derulării prezentului contract se face:
- din partea achizitomlui, de către Marin Rizea, i
- din partea furnizorului, de către Ciprian Klein.,
Părţile au înţeles să încheie azi
prezentul contract în 2 exemplare originale,
fiecare cu egală valoare juridică, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

Prestator
S.C. DAHM KLEIN CONS]

TIN SRL

COMISAR GENERAL

9

ACORD DE PARTENERI AT

încheiat între:
1. Unitatea Protejată Autorizată S.C. DAHM-KLEIN CONSULTING S.R.L., societate autorizată de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii în vederea prestării de servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
cu sediul social in Loc. Selimbar, Str. Mihai Viteazu, nr.428, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J32/204/2010, CUI
R026721612, cont R087TREZ5765069XXX010749, deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentată prin Ciprian Klein, având funcţia
de Administrator, în calitate de prestator, pe de o parte,
Şi

2.

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Unirii, nr.78, Bloc. J2, Sect. 3, Bucureşti, CUI
R015378153, tel. 021/3262259, fax. 021/3262259, reprezentată prin Comisar General Florin Diaconu, în calitate
de achizitor
La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au în vedere:
1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărâre de Guvern nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.60/2007 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate.
Obiectivul acordului
Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicării persoanei cu handicap în realizarea produselor sau serviciiilor
oferite de către unitatea protejată autorizată entităţii care optează pentru prevederile art.78 alin (3), lit.b) din Legea
nr.448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe o durată de un an de la data semnării. Prezentul acord se prelungeşte exclusiv prin act
adiţional.
Responsabilităţile unităţii protejate autorizate
Unitatea protejată autorizată are următoarele responsabilităţi:
1. să implice persoana cu handicap, parţial sau integral, în activitatea de producţie sau furnizare de servicii din
domeniul său de competenţă;
2 . să pună la dispoziţia partenerului, la solicitarea acestuia, fişa postului a persoanei cu handicap, întocmită
conform legislaţiei în vigoare, corespunzătoare pregătirii profesionale a persoanei cu handicap.
Responsabilităţile autorităţii/instituţiei publice/persoanei juridice publice sau private
1. să solicite fişa postului a persoanei cu handicap angajate
2. să promoveze activitatea depusă de persoanele cu handicap angajate
Dispoziţii finale
1. Părţile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
responsabilităţilor.
2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
3. Prezentul acord poate fi completat şi/sau modificat prin încheierea de acte adiţionale asumate de ambii
parteneri.
4. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie să fie transmisă în scris. Orice
document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
5. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau poştă electronică, cu condiţia
confirmării în scris a comunicării.
2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare

Beneficiar,

