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 ACORD CADRU DE PRESTĂRI SERVICII  

Achiziţionarea de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de 

procedură,precum si servicii interne si internaţionale din sfera serviciului postal universal 

pentru instanţele judecătoreşti arondate Tribunalului Bihor  

      

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii 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. s-a încheiat prezentul acord-cadru. 
 
Articol 1. Părţile acordului-cadru 

Tribunalul Bihor, adresa sediu : Str. Parcul Traian nr.10, telefon/fax 0259/412742, cod fiscal 

4245003 cont trezorerie RO44TREZ23A545000200109X reprezentată prin Carmen Adriana 

Domocoş - Preşedinte şi Iuhas Marioara - Manager economic, în calitate de Promitent-Achizitor 

Şi  

 _____________________________________, cu sediul în __________, nr. _____, tel. _______, 

fax __________, având Cod de Inregistrare Fiscală ______, înregistrată la Registrul Comerţului 

__________ şi reprezentată legal prin ___________, în calitate de Promitent-Prestator, pe de altă 

parte, denumite în continuare părţi-promitente, au convenit încheierea prezentului acord-cadru, în 

următoarele condiţii: 
 

Articol 2. Definiţii 

 

2.1 În prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

-   Acord-cadru - prezentul acord-cadru şi toate anexele sale, având drept scop înţelegerea 

scrisă între părţile-promitente a elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele 

subsecvente ce urmează a lî atribuite înlr-o perioadă dată; 

- Contractele subsecvente - contractele (Cu toate anexele) care vor II încheiate în baza 

prezentului acord-cadru; 

- Promitent-achizitor şi promitent-prestatori - părţile semnatare ale acordului-cadru, aşa 

cum sunt acestea definite în prezentul acord-cadru; 

-    Beneficiar – desti.natar direct al serviciilor care fac obiectul acordului-cadru şi 

responsabil de implementarea tehnică a acordului-cadru/contractului subsecvent; 

- Caietul de sarcini - Anexa a acordului-cadru, care include definirea obiectivelor 

serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează a fi utilizate de 

către prestator şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; 

- Conflictul 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 
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acorde prioritate intereselor achizitorului/beneflciarufui  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; 

- Forţa majoră - Orice eveniment extern, imprevizibil absolut invincibil şi inevitabil care 

împiedică, în tot sau în parte, executarea obligaţiilor contractuale ce le revin părţilor şi care este 

constatată de o autoritate competentă; 

- Preţul serviciilor - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului- cadru 

şi contractelor subsecvente, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin acordul-cadru şi contractele subsecvente; 

- Produse - bunuri cuprinse în anexele la prezentul acord-cadru şi / sau contracte şi pe care 

prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform acordului-cadru şi / 

sau contractului subsecvent; 

-   Servicii - totalitatea activităţilor a căror prestare face obiectul acordului-cadru şi 

contractelor subsecvente;  

- Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 

- Lună - lună calendaristică; 

 

Articol 3. Interpretare 

 

3.1. Termenul"zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.2. Clauzele şi expresiile vor lî interpretate prin raportare la întregul acord-cadru. 

 

Articol 4. Scopul şi obiectul acordului-cadru 

 

4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor şi a condiţiilor esenţiale, care 

vor guverna contractele subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării 

prezentului acord-cadru. 

4.2. Obiectul acordului cadru este reprezentat de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a 

actelor de procedură, servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal, servicii 

coletarie internă şi internaţională de la nivelul Tribunalului Bihor, constând în primirea, prelucrarea, 

transportul şi livrarea la destinatari a actelor de procedură, corespondenţă internă şi internaţională 

din serviciul recomandat, corespondenţă internă cu confirmare de primire, corespondenţă 

internaţională cu confirmare de primire la nivelul Tribunalului Bihor . 

INTERN: ; 

- Expediere acte de procedură; 

- Corespondenţă heprioritara internă din serviciul recomandat; 

- Corespondenţă neprioritara internă cu confirmare de primire; 

- Servicii de coletărie.  

INTERNAŢIONAL: 
- Corespondenţă prioritara internaţională cu confirmare de primire; 
- Corespondenţă prioritara internaţională cu confirmare de primire; 

 

Articol 5. Documentele acordului-cadru 

 

a) Documentele acordului-cadru 



 

 

 
Adresa: Oradea, Str. Parc Traian , Nr. 10, 

Tel: 0259-412742; Fax: 0259-412742 
e-mail:achizitiipublice_tbh@just.ro 

Promitentul-prestator va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru de 

prestări servicii, care include, în ordinea enumerării, prezentul acord-cadru de servicii împreună cu 

orice act adiţional la acordul-cadru de servicii şi următoarele anexe: 

 

Anexa I: Caietul de sarcini 

Anexa II: Propunerea tehnică nr.__________ 

Anexa III: Propunerea financiară nr.___________ 

în cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate în 

ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 

 

Articol 6. Preţuri unitare 

 

6.1 Preţul unitar fără TVA al serviciilor este prevăzut în Propunerea financiară, care face parte 

integrantă din prezentul acord-cadru. 
 

Nr. 
Crt 

Denumireserviciu UM Trepte de greutate 

Preţ unitar lei fără TVA 
1. Servicii de prezentare, 

prelucrare şi expediere 

a actelor de procedură 

buc  3,41 

2. Corespondenta 

neprioritara interna 

„recomandata” 

buc 0-50g  
Peste 50 până la 100g  
Peste 100 până la 500g  
Peste 500pană la 1000 g  
Peste 1000pană la 2000 g  

3. Corespondenta 

neprioritara interna cu 

confirmare de primire-

AR 

buc 0-50g  
Peste 50 până la 100g  
Peste 100 până la 500g  
Peste 500pană la 1000 g  
Peste 1000pană la 2000 g  

4 Corespondenta 

prioritara 

internaţionala 

„recomandata" 

buc 0-50g  
Peste 50 până la 100g  
Peste 100 până la 500g  
Peste 500pană la 1000 g  
Peste 1000pană la 2000 g  

5. Corespondenta 

prioritara 

internaţionala 

cu confirmare de 

primire-AR 

buc 0-50g  
Peste 50 până la 100g  
Peste 100 până la 500g  
Peste 500pană la 1000 g  
Peste 1000pană la 2000 g  

6 Servicii coletarie 

interna  

buc Intre 2 și 4 kg  
Intre 4 și 6 kg  
Intre 6 și 8 kg  
Intre 8 și 10 kg  
Peste 10kg  
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Valoarea contractelor subsecvente va fi fundamentată pe preţul unitar al serviciilor prevăzut în 

Propunerea financiară. 

6.2. Preţurile unitare ofertate rămân ferme pe toată perioada de derulare a acordului cadru, fără 

a exista posibilitatea depăşirii acestora. 
 
Articol 7. Cantitatea previzionată 
 
Cantităţile estimate ale serviciilor prestate care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord - 

cadru, în baza contractelor subsecvente, sunt estimate conform Caietului de sarcini şi prezentate în 
Tabelul nr.2: 

  
Tabelul nr. 2 

Nr.crt Tip serviciu poştal 

Număr estimat de trimiteri 

poştale 

1 
Servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a 

actelor de procedură 

 

2 

Corespondenţă internă din serviciul recomandat  

3 

Corespondenţă internă cu confirmare de primire  

4 

Corespondenţă internaţională din serviciul 

recomandat 

 

5 Corespondenţă internaţională cu confirmare de 

primire 

 

6 Servicii coletarie interna si internationala  

Cantitatea previzionată poate fi modificată conform art. 221 lit. f) din Legea 98/2016  

Articol 8. Ajustarea preţului 

8.1 În procesul de încheiere a contractelor subsecvente nu se acceptă ajustarea preţurilor 

unitare ofertate la încheierea acordului cadru. 

 

Articol 9. Durata acordului-cadru 

 

9.1 Durata prezentului acord cadru este de 12  luni, pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022 

respectiv poate fi prelungit conform art. 165 (1) lit d) din HG 395/2016. Contractele subsecvente se 

vor încheia în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate de către ordonatorul principal de credite şi de 

cantităţile necesare obiective, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru. 

9.2 Primul contract subsecvent se va încheia la data încheierii acordului-cadru. 

9.3 Durata de implementare a contractelor subsecvente va fi stabilită pentru fiecare contract 

subsecvent în parte. 
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Articol 10. Obligaţiile promitentului-prestator 

 

10.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

promitentul-achizitor să presteze serviciile menţionate la art. 4. alin. 4.2. 

10.2. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute 

în prezentul acord-cadru şi anexele sale - parte integrantă a acordului cadru. 

10.3. În cazul în care Promitentul-prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-

cadru, Promitentul-achizitor are dreptul de a considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea 

de a răspunde solicitărilor Promitentului-achizitor. 

10.4. Promitentul-prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 

10.5. Promitentul-prestator îşi asumă ca obligaţie principală faţă de Promitentul-achizitor 

prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori de câte ori Promitentul-

achizitor solicită acest lucru. 

10.6. Elementele şi condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului cadru 

sunt oferta financiară respectiv tarifele ofertate iniţial şi specificaţiile tehnice ofertate iniţial; 

10.7. Promitentul-prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

- Reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 

sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

- Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.8. Promitent-prestatorul se obligă să declare subcontractanţii propuşi la încheierea 

acordului-cadru în măsura în care există subcontractanţi propuşi, se vor aplica dispoziţiile 

capitolului V - Secţiunea 1 - Subcontractarea din Legea nr.98/2016 şi prevederile capitolului IV, 

Secţiunea 1 - Subcontractarea din HG nr.395/2016. 

10.9. Promitent-prestatorul se obligă să răspundă solicitării Promitent-achizitorului pentru 

încheierea unui contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde 

solicitării sau întrerupe prestarea furnizării pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-

prestator în culpă datorează daune-interese egale cu 10% din valoarea contractului subsecvent în 

cauză. 

10.10. Daunele-interese datorate de către Promitent-prestatorul vor fi plătite în termen de maxim 

30 de zile de la data înştiinţării primite din partea Promitent-achizitorului. 

10.11. Promitentul Achizitor sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a 

serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu prevederile caietului de sarcini - anexa nr. 1 la 

prezentul contract. 

 

Articol 11. Obligaţiile promitentului-achizitor 

 

11.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite 

promitentului-prestator, să achiziţioneze serviciile menţionate la art. 4, alin. 4.2., în condiţiile 

convenite în prezentul acord-cadru. 

11.2 Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către promitentul-prestator, 

în termen de 30 zile de la data primirii facturii şi înregistrării facturii la registratura promitentului-

achizitor. 

11.3 (1) Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru o 
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nouă procedură de atribuire, cu excepţia cazului în care Promitentul-achizitor transmite 

Promitentului-prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent şi acesta declară că 

nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o 

perioadă mai mare de 30 de zile. 

(2) Promitentul-achizitor va include în invitaţie cel puţin următoarele informaţii: 

• cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului subsecvent ce urmează să 

fie atribuit, perioada de derulare a contractului subsecvent: 

a) elementele/condiţiile care fac obiectul contractului subsecvent astfel cum s-a prevăzut în 

documentaţia de atribuire a acordului-cadru: 

b) modul în care se depune/transmite şi data limită până la care operatorul economic are dreptul 

de a semna contractul subsecvent. 
 

11.4 În stabilirea datei limită până la care promitentul-prestator are dreptul să 

depună/transmită, semneze contractul subsecvent, promitentul-achizitor are obligaţia de a ţine cont 

de aspecte precum numărul şi durata contractelor subsecvente; promitentul-achizitor poate să 

consulte operatorul, dacă este cazul cu privire la posibilitatea acestuia de a semna contractul 

subsecvent într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Termenul de semnare nu va fi mai mic de 3 zile 

lucrătoare. 

11.5 Promitentul-prestator va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 

dispoziţie referitoare la acordul-cadru sau contractele subsecvente de servicii, drept private şi 

confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al acordului-cadru sau al 

contractelor subsecvente de servicii fară acordul scris, prealabil, al promitentului-achizitor. 

 

Articol 12. Conflictul de interese 

 

12.l Promitentul-prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice 

situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a acordului-cadru. Conflictele 

de interese, astfel cum sunt acestea definite în acordul-cadru, pot apărea în mod special ca rezultat al 

intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori 

interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării acordului-cadru trebuie 

comunicat în scris promitentului-achizitor fară întârziere. 

12.2 Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Promitentul-prestator se va 

asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, 

nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Promitentul-prestator va 

înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea promitentului-achizitor, orice membru al 

personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se 

regăseşte într-o astfel de situaţie. 

12.3 Promitentul-prestator se va abţine de la a stabili contacte care ar putea să-i compromită 

independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii 

din teritoriu. Când promitentul-prestator nu îşi menţine independenţa, promitentul-achizitor, fără 

afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei 

de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a acordului-cadru. 

12.4 În cazul atribuirii unui contract subsecvent, operatorul economic semnatar al acordului-

cadru şi experţii nominalizaţi pentru îndeplinirea contractului subsecvent vor fi excluşi în mod 

automat de la participarea în alte proceduri de atribuire sau contracte care ar putea rezulta în mod 

direct din proiectul specific şi contractul subsecvent semnat pentru îndeplinirea acestuia. 
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Articolul 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

13.1 Utilizarea datelor cu caracter personal de către promitentul-prestator, furnizate de 

promitentul-achizitor - Tribunalul Bihor, trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile legale 

aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la cele ale Regulamentului Uniunii Europene (UE) nr. 

679/2016, dar şi cu instrucţiunile furnizate de către promitentul-achizitor. 

 

       Articol 14. Atribuirea contractelor subsecvente 

 

14.1 (1) În prezentul acord-cadru, contractele subsecvente se vor atribui numai promitentului-

prestator, cu respectarea prevederilor – Caietului de Sarcini. 

        (2) Primul contract subsecvent se va încheia la data semnării acordului-cadru. Următoarele 

contracte subsecvente se vor încheia ca urmare a solicitării transmise de către promitentul-achizitor 

către promitentul-prestator. 

14.2 În situaţia în care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul- 

prestator nu va primi solicitări pentru prestarea serviciilor din partea promitentului-achizitor, 

promitentul-prestator nu va ridica pretenţii şi nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În 

acest sens, promitentul-achizitor nu va avea nicio obligaţie faţă de promitentul- prestator, prezentul 

acord-cadru fiind reziliat de drept la expirarea duratei acestuia, fără necesitatea unei alte formalităţi 

şi fară intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, la expirarea perioadei de valabilitate a 

acestuia. 

14.3 Promitentul-prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului-achizitorului pentru 

încheierea unui contract subsecvent. 

 

Articol 15. Raportare 

 

15.1 Promitentul-prestator va prezenta borderouri şi centralizatoare lunare ale trimiterilor 

(acte de procedură, plicuri ). Acestea vor cuprinde detalii ale expedierilor necesare verificării 

volumului şi valorii serviciilor facturate, centralizatoare care vor fi semnate de ambele părţi înainte 

de facturare. 

 

Articol 16. Recepţie servicii, plăţi şi conturi bancare 

 

16.1  Actele de procedură, corespondenţă neprioritară internă din serviciul recomandat, 

corespondenţă neprioritară internă cu confirmare de primire, corespondenţă prioritară internaţională 

cu confirmare de primire şi corespondenţă prioritară internaţională cu confirmare de primire se 

înaintează zilnic / de căte ori este necesar, pe bază de borderou tip semnat de reprezentantul 

responsabil al Tribunalului Bihor şi judecătoriilor arondate şi avizat de lucrătorul poştal. Recepţia 

serviciilor se va face lunar pe baza centralizatoarelor tip, Anexa 1 la Acordul cadru - Proces verbal 

de recepţie - acte de procedură şi Anexa 2 la Acordul cadru – Borderou centralizator - 

corespondenţă internă/internaţională, semnate de ambele părţi, în baza cărora se va face plata. 

16.2    Plăţile vor fi făcute în lei, în contul de trezorerie deschis de promitentul-prestator. 

16.3  Plăţile privind contractele subsecvente vor fi stabilite în fiecare contract subsecvent în 

parte. 
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16.4 Pentru serviciile ce constituie obiectul contractului-subsecvent, promitentul-achizitor va 

plăti promitentului-prestator contravaloarea acestora, conform preţurilor unitare ale serviciilor 

specificate la art. 6.1. 

 

Articol 17. Comunicări şi adrese de contact 

 

17.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

          (2) Orice comunicări, solicitări sau, notificări scrise, între promitentul-achizitor şi 

promitentul-prestator în legătură cu acordul-cadru, trebuie să conţină titlul şi numărul de identificare 

al acordului-cadru şi al contractului subsecvent (dacă este cazul) şi trebuie transmise prin poştă, fax, 

e-mail, sau înmânate personal la adresele identificate mai jos, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

(3)   Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

(4) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

17.2 Datele de contact pentru prezentul acord-cadru sunt: 

Pentru promitentul-achizitor: 

Persoane de contact: IUHAS MARIOARA 

Telefon: 0259-412742 

Adresă: Tribunalul Bihor, Str Parc Traian  nr.10, Oradea,  

 

Pentru promitent-prestator: 

Persoana de contact: ___________ 

Telefon: ___________ 

Fax:       ___________ 

Email: _______________ 

 
Articol 18. Soluţionarea litigiilor 
 

18.1 Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea acordului-cadru. 

18.2  Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

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 acord-cadru sau contract subsecvent pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 Îndeplinirea acordului-cadru sau a contractului subsecvent de servicii va fi suspendată în 

perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce se cuveneau părţilor până la 

apariţia acesteia. 

      19.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
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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 15 zile de la încetare. 

19.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi, încetarea de plin drept a prezentului acord-

cadru, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

19.7 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

 

Articol 20. Cesiunea 

 

20.1 Promitentul-prestator are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, unei terţe părţi, 

obligaţiile sale asumate prin acordul-cadru. 

20.2 Promitentul-prestator poate cesiona dreptul său de a încasa preţul serviciilor prestate, în 

condiţiile prevăzute de dispoziţiile legislaţiei în vigoare. 

20.3 Cesiunea nu va exonera promitentul-prestator de nici o responsabilitate privind obligaţiile 

asumate prin acordul-cadru. 

 

Articol 21. Modificarea acordului-cadru 

 

21.1 Orice modificare a acordului-cadru de servicii se poate face prin act adiţional la acord şi 

numai în timpul perioadei de execuţie a acordului, în condiţiile prevăzute la art. 221 - 222 din Legea 

nr. 98/2016. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de acordul iniţial. 

21.2 După semnarea actului adiţional, promitentul-prestator va trece la îndeplinirea modificării 

şi va fi obligat la respectarea prezentelor condiţii contractuale. 

21.3  Nici o modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a 

fost efectuată potrivit legii şi în forma, unui act adiţional va fi considerată nulă. 

 

Articol 22. încetarea acordului-cadru 

 

22.1. (1) Acordul cadru poate înceta: 

- prin acordul de voinţă al părţilor, consemnat în scris; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către cealaltă parte, cu 

notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. 

22.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate 

cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-

cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 

privind achiziţiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-prestatorului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată 

printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

c) în cazul modificării acordului-cadru în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale 
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în vigoare. 

 

Articolul 23. Legea aplicabilă şi limba acordului cadru 

 

23.1. Legea care guvernează acest acord cadru şi în conformitate cu care acesta este interpretat 

este legea română. 

 
Articolul 24. Dispoziţii finale 
 

24.1. Prezentul acord-cadru este încheiat azi, __________ în 2 exemplare originale, câte un 

exemplar pentru fiecare parte, cu aceeaşi valoare juridică. 

  

     ACHIZITOR                         PRESTATOR 
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ANEXA NR.l 
 
Proces verbal de recepţie (cantitativă şi valorică) 
 
prin care se constată şi se consemnează că pentru perioada 1-30/31 luna…… anul...... serviciile de 

prezentare, prelucrareşi expediere acte de procedură (citaţii, comunicări, hotărâri, etc) au fost prestate 

în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini, preluate ca atare în anexele contractului, în 

cantitatea prevăzută în tabelul de mai jos: 

 
Nr. crt. Nr. borderou Data 

Număr trimiteri acte 

procedură 

Preţ unitar Valoare 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                             Numele şi prenume 

   Data ....... Semnătura 

Oficiul Poştal  

Confirmăm pentru 

un număr de trimiteri act procedură  

Data  ...........  Semnătura 
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ANEXA NR.2 
 
Borderou centralizator (cantitativă şi valorică) 
prin care se constată şi se consemnează că pentru perioada 1-30/31 luna........ anul...... serviciile de 

prezentare, prelucrareşi expediere corespondenţă internă/internaţională au fost prestate în conformitate cu 

cerinţele din Caietul de sarcini, preluate ca atare în anexele contractului, în cantitatea prevăzută în 

tabelul de mai jos: 
IMr. crt. 
' 

Nr. borderou Data Număr trimiteri scrisori 

corespondenţă 

internă/internaţională 

Valoare 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Numele şi prenume 

Data ....... Semnătura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


