








18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat �i in mod complet, producerea acesteia �i de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Solutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul �i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 1n legatura cu 

1ndeplinirea contractului. 

19.2. Daca dupa 15 zile de la 1nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul �i prestatorul nu 

reu�esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze de catre instantele judecatore�ti din Romania. 

20. Limba care guverneaza contractul
20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

21. Comunicari
21.1. (1) Orice comunicare 1ntre parti, referitoare la 1ndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie 1nregistrat atat 1n momentul transmiterii, cat �i 1n momentul

primirii. 

21.2. Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmarii 1n scris a primirii comunicarii. 

22. Legea aplicabila contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

23. Dispozitii finale
23.1 Prezentul contract a fest 1ncheiat 1n trei exemplare originale, din care unul pentru Prestator �i 

doua pentru Beneficiar. 
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