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7.1. Forta major5 este orice eveniment extem, imprevizibil, absolut invincibil Si
Ltabil, care conduce la imposibilitatea execufarii obligatiilor contractuale Si care se constat5
nditiile legii.

7.2. Partea care invoca situaSia de forts majors este obligata sa notifice celeilalte patSi situatia
lta in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului in vederea ludrii tuturor
rilor pentru limitarea consecinSelor lui. Notificarea va cuprinde o scurta descriere a
mentului, consecin±ele care decurg din acesta, preoum Si momentul 1a care sa anticipeaza ca va
far?it.
7.3. Lipsa notificarii descrise mai sus conduce la asimilarea obliga!iei neexecutate din
a fortei ^majore cu una neexecutafa din culpa parfii, cu consecin!ele care decurg de aici.
7.4. In perioada de acSiune a for!ei majore contractul va fi suspendat, dar far5 a
Ldicia drepturile celor doua par!i.
7.5. Niciuna dintre p5rtile contractante nu r5spunde de neexecutarea la termen sau /Si de
Litarea in mod necorespunzator a oricarei obliga!ii din contract, dac5 aceasta s-a datorat
I maj^ore, asa cum este definita de lege.

8. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri:
a) prim acordul partilor, exprimat in scris;
b) prim denun!area unilaterala din partea oricdrei papi, cu notificarea scrisa in prealabil, cu
n 15 zile lucratoare inainte de data incetdrii contractului;
c) in cazul aparitiei unui caz de forts majors care face imposibila executarea contractului;
d) cind in privinta uneia dintre papi a fost declansat5 procedura falimentului, a dizolvatii
I a lichidini.

9. LITIGII
9.1. in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale aniabila, papile se vor
a instantelor judecatoresti competente de la sediul Beneficiarului.

10. Comunicari
10.1. fn acceptiunea pat!ilor contractante, orice comunicare intre papi referitoare la
ilinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris, la adresa/sediul din partea
luctiva Si trebuie iuregistrata atat in momentul transmiterii, cat Si in momentul primirii.
10.2. Comunicatile vor fi trimise prim scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.),
i serviciu de curierat expres sau pot fi inminate personal unui reprezentant desermat legal al
ltoruluireeneficiarului (dupa caz) Si vor fi considerate transmise la data confirmini in scris a
rii acestora.
11. Clauze finale
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional semnat Si parafat de
le prty contractante.
11.2. Prezentul contract reprezinta voinSa pal+lor Si inlatura orice alt5 inSelegere verbala
; acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3 . Prezentul contract confine 2 pngini Si a fost incheiat ast5zi, 06.01.2020, intr-un numat
2xemplare originale cu aceeasi valoare probant5, cate unul pentru fiecare parte.
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