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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

nr. _______/____________ 

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare si a Hotărârii Guvernului 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 privind achiziţiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

 

1. Părţi contractante 

Asociaţia „Cluster Mobilier Transilvan”, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai, nr. 4-5, et. III, sala 

nr. 3, judeţul Cluj, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 113/17.07.2012, Cod Unic 

de Înregistrare 30396110, având contul bancar nr. IBAN: RO20BTRLRONCRT00A2300404 deschis la 

Banca Transilvania, reprezentată de manager general dl. Morcan Ciprian, în calitate de achizitor,  

 

Şi 

 

Societatea __________________, cu sediul social în _______________________, telefon: ________, fax: _________, email: 

__________, nr. de înregistrare: ______________, cod de înregistrare fiscală: ___________, cod IBAN: 

________________________________, reprezentată prin domnul/doamna ________________, având funcţia 

___________________, în calitate de prestator,  

 

s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, în baza Raportului Procedurii 

nr. __________________. 

 

 

2. Definiţii 

a. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

b. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
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c. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

d. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

e. servicii– totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul 

prezentului contract; 

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva 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 dintre părţi. 

g. act adiţional - document ce modifică termenii şi condiţiile contractului.  

h. garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul 

asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

i. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Obiectul contractului  

(1) Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii de organizare evenimente, constând în 

servicii profesionale de managementul evenimentelor (pregătire și suport pentru desfășurare, 

asistență în desfățurarea propriu-zisă și activități post-eveniment), în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul contract, cu prevederile caietului de sarcini si a ofertei tehnice şi financiare.  

(2) Serviciile ce constituie obiectul prezentului contract sunt achiziționate de către Beneficiar în 

cadrul implementării proiectului “Centrul de Excelență pentru Mobilă - Cluster Mobilier Transilvan”. 

 

4. Durata contractului 

(1) Durata contractului de prestări servicii este de la data semnării de către ambele părţi până la 

data de 31 decembrie 2023. 

(2) Durata contractului de prestări servicii se poate modifica cu acordul partilor, prin act aditional. 

 

5. Preţul contractului 

(1) Preţul contractului pentru serviciile prestate este de ___________lei inclusiv TVA reprezentand 

____________lei exclusiv TVA, la care se adaugă __________ lei TVA. 
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(2) Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractelor, sunt cele declarate de prestator în 

propunerea financiară. 

(3) Prețul contractului se va achita esalonat, pe baza de factura emisa de prestator și acceptate de 

achizitor, in termen de 30 zile de la data emiterii. Esalonarea platilor se face in functie de serviciile 

prestate care vor fi realizate pe baza comenzilor transmise de achizitor. 

(4) Preţul contractului nu se modifică.  

 

6. Intrarea în vigoare a contractului 

(1) Contractul de prestari servicii intră în vigoare la semnarea acestuia. 

 

7. Documentele contractului 

(1) Documentele prezentului contract sunt: 

● Caietul de sarcini – anexa nr. 1  

● Oferta tehnică si financiara transmise de prestator la procedura de achizitie – anexa nr.2  

● Clauze standard privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform 

regulamentului general privind protecţia datelor – anexa nr.3 

(2) Anexele fac parte integrantă din prezentul contract. 

 

8. Comanda 

(1) Prestarea serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract va fi realizată în bază 

comenzilor expediate de către Beneficiar. 

(2) Beneficiarul va transmite Prestatorului o comandă fermă care va include toate informaţiile 

necesare prestării serviciului. În situaţia expedierii unei comenzi ce va fi considerată incompletă de 

către Prestator, acesta va putea solicita orice informaţii suplimentare necesare în scopul onorării 

comenzii. 

(3) În termen de 48 de ore de la primirea comenzii din partea Beneficiarului, Prestatorul va 

transmite acestuia o ofertă completă cu informaţii referitoare la posibilităţile de prestare a servicului, 

detalierea acestora şi informaţii financiare. În situaţia în care Beneficiarul va accepta oferta expediată, 

va comunica Prestatorului acceptul său în termen de 48 de ore de la recepţionarea ofertei.  

(4) Acceptarea ofertei în termenul convenit reprezintă realizarea acordului de voinţă al părţilor 

şi angajează raspunderea juridică a acestora. Orice activitate care ar putea sa conducă la cereri de 

plata înaintate Beneficiarului de către Prestator va fi demarată de către Prestator numai pe baza unei 

comenzi scrise, valabilă incluzsiv prin e-mail, urmată de o ofertă acceptată de către Beneficiar. 
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9. Drepturi de proprietate intelectuala 

(1) Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in 

justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci 

inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 

legatura cu prestarea serviciilor si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, 

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit 

de catre achizitor. 

 

10. Obligaţiile prestatorului 

(1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile la cerinţele şi standardele declarate în 

propunerea sa tehnică si solicitate de catre achizitor prin documentele procedurii de achizitie. 

(2) Prestatorul are obligaţia ca prestarea serviciilor să se facă cu respectarea normelor de 

garantare a calităţii şi eficienţei serviciilor.  

(3) Prestatorul are obligaţia să fie pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în 

conformitate cu oferta.  

(4) Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

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

 

11. Obligaţiile achizitorului   

(1) Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 12, serviciile prestate în termenul 

convenit. 

(2) Achizitorul are obligaţia să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii şi/sau documente 

care se afla la dispoziţia sa şi care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului şi să coopereze în 

vederea obţinerii celor mai bune rezultate. 

(3) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata facturilor fiscale emise de către prestatorcomform 

prevederilor prezentului contract.  

 

12. Recepţie şi verificări  

(1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnico-financiară şi caietul de sarcini.  

(2) Plata prestatorului se va face numai în baza facturilor emise după semnarea procesului verbal 

de recepţie de către cel putin un reprezentant al fiecărei părţi, prin care se certifică efectuarea 

serviciilor solicitate şi recepţia lor. 
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13. Confidenţialitatea  

(1) Prin semnarea prezentului contract, părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea 

informaţiilor, datelor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării prezentului 

contract.  

(2) Nerespectarea clauzelor legate de îndeplinirea obiectului acestuia atrage obligarea celui în 

culpă la plata de daune interese.  

 

14. Conflictul de interese 

(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care 

are sau poate avea ca efect prestarea necorespunzatoare a serviciilor aferente acestui contract. 

Apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către Prestator Achizitorului, în scris în termen 

de 3 zile. 

(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie 

care poate da naştere unui conflict de interese. 

(3) Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea Achizitorului, orice 

membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie, cu respectarea cerintelor initiale. 

(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Prestator în conformitate 

cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va 

considera necesar. 

 

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

(1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă condiţiile de prestare a 

serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru achizitorului, în timp util.  

(2) Modificarea datei sau perioadei de prestare a unei activităţi se face cu acordul părţilor, prin 

act adiţional. 

(3) În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a 

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

prestatorului. 

 

16. Penalităţi, daune - interese    

(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica penalităţi de întârziere, în cuantum echivalent cu 

0,1% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiilor. 

(2) În cazul în care achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

termenului convenit la art. 11.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 

cu o cotă de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 
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(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 

dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

(4) În cazul în care plăţile nu pot fi efectuate din cauza unor situaţii neprevăzute în legătura cu 

alocarea bugetară şi/sau contul bancar, achizitorul nu datorează majorări sau daune-interese 

prestatorului. 

 

17. Amendamente  

(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractuale, prin act adiţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

18. Cesiunea  

(1) Cesionarea contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă. 

 

19. Încetarea contractului 

(1) Prezentul contract încetează de plin drept, în următoarele situaţii: 

● la expirarea duratei de valabilitate; 

● prestatorul este declarat în stare de faliment; 

● la data intervenţiei unei hotărâri de autoritate ce presupune restructurarea necesităţilor de 

funcţionare ale ministerului; 

● în caz de forţă majoră conform art. 20 

(2) Contractul încetează prin reziliere la iniţiativa achizitorului fără acordarea nici unui preaviz, 

fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când prestatorul nu-şi 

îndeplineşte oricare din obligaţiile asumate prin contract, după ce a fost notificat să se conformeze 

acestei obligaţii, în termen de 15 zile de la data notificării în scris şi nu s-a conformat. 

(3) Rezilierea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din 

executarea acestuia până la momentul rezilierii. 

(4) În cazul prevăzut la art.19.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. 

 

20. Forţa majoră 

(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

(2) Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

(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. 



 

 pg. 7 

(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. 

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

21. Soluţionarea litigiilor 

(1) Eventualele litigii ivite între părţi, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului, vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

(2) Dacă, după 15 zile de la începerea negocierilor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 

divergenţele, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din 

România.  

 

22. Limba care guvernează contractul si legea aplicabila 

(1) Limba care guvernează contractul este limba română. 

(2) Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

23. Comunicări 

(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

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

scris a primirii comunicării. 

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .............................., în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă.  

 

 

Achizitor Prestator 

  

 

 

 

 


