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Investeste in oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritara nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’ 

Domeniul major de interventie 4.1 ,,Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de 

ocupare’’ 

Titlul proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ 

Contract POSDRU /111/4.1/S/9211 

 

CONTRACT 

PRESTARI SERVICII  

nr. ............... data ........................ 
 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 prestare de servicii, între: 

 

1. Părţile contractante:  

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul 

Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, reprezentata 

legal de catre dl. Liviu NEGUT, director executiv si manager de proiect, in calitate de Achizitor, 

respectiv BENEFICIAR; 

 

şi 

 

____________________________________________________, în calitate de Prestator, pe de 

altă parte. 

 

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

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. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

e. produse - 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 în legătură cu 

serviciile prestate conform contractului; 
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f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, 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; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  

    

3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului-„  achizitionarea serviciilor hoteliere – CPV 55100000-1, 

serviciilor de catering 55520000-1, serviciilor de organizare evenimente, cod CPV 79952000-

2, pentru evenimentul  ,,Organizarea vizitelor de analiza in vederea schimbului de experienta’’ 

Amsterdam, Olanda, aferente proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta 

de munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, intalnire care va avea 

loc in perioada 26.11.2012-01.12.2012 

 

Serviciile prestate constau în :  

– Transport Drobeta Turnu Severin - Timisoara (aeroport) pentru un nr. de 11 

persoane in data de 26.11.2012 ;  

– Transport cu avionul Timisoara -  Amsterdam – transfer aeroport - hotel, in data 

de 26.11.2012 , pentru un nr. de 20 de persoane ;  

– Cazare pentru un nr. de 20 de persoane, in hotel de 3 *, cu mic dejun inclus 

(cazare in zilele de 26.11.2012, 27.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012, 

30.11.2012) iar mic dejun in zilele de 27.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012, 

30.11.2012, 01.12.2012) ; total 100 buc. mic dejun ;  

– Cina pentru un nr de 20 de persoane in zilele : 26.11.2012, 27.11.2012, 

28.11.2012, 29.11.2012, 30.11.2012 ; total 100 cine ;  

– Tranfer hotel Amsterdam- aeroport Amsterdam pentru un nr. de 20 de persoane 

in ziua de 01.12.2012 ;  

– Transport cu avionul Amsterdam – Timisoara pentru un nr. de 20 de persoane ;  

– Transport aeroport Timisoara- Drobeta Turnu Severin pentru un nr. de 11 

persoane in data de 01.12.2012 ;  
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4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 

 

5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform graficului de plăţi, este de ________________ lei,  la care se adaugă _______________  

lei TVA. 

 

6. Durata contractului 
6.1  - Prezentul contract începe la data semnarii acestuia de catre ambele parti,  

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data la care serviciile de organizare 

evenimente au luat sfarsit si toate obligatiile au fost asumate.  

 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe în ziua semnării contractului. 

 

8. Documentele contractului 
8.1 – Documentul anexat contractului: 

-  Oferta tehnica si cea financiara;  

- Fisa de date achizitii; Caietul de sarcini;  Formularele; Modelul de contract. 

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract. 

9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 

propunerea tehnică. 

 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 – Achizitorul va recepţiona serviciile prestate, pe baza unui raport al serviciilor prestate; 

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit, în termen de maxim 30 zile de la primirea 

facturii si aprobarea raportului de catre managerul proiectului. Plata facturii  va fi condiţionată de 

îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor 

prevăzute de prezentul contract, de aprobarea de către achizitor a acesteia, precum si de punerea la 

dispozitie a fondurilor alocate de catre organismele abilitate cu efectuarea platilor in cadrul 

proiectului.  

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi de întârziere din valoarea 

serviciilor neprestate; 
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11.2 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil 

şi repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat fara nici o alta 

formalitate; 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, daca acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

     

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

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

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 

contractului. 

     

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor in termenul cel mai scurt 

posibil.  

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:  

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi  

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

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:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 

ii) 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.  
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14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

prestatorului. 

 

15. Amendamente 

15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

16. Cesiunea- este interzisa.  

     

17. Forţa majoră 

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3 - 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. 

17.4 - 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. 

17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

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

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 - 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.  

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 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 competente din Timisoara.  

 

19. Limba care guvernează contractul 

19.1.Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

20. Comunicări 

20.1 - (1) Orice comunicare dintre 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. 
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20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, …, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

           Achizitor,        Prestator, 
 

   ………………………                                                             ……………………... 

  (semnătură autorizată)                                                              (semnătură autorizată) 

       

 

                                  

 

 

 


