
 
 
 
 
 

Contract de prestari servicii  
nr.________/ 21.09.2022 

 
 
În temeiul Ordinului 6712/890/2017  privind  aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in 
cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat si Ordinului 1284/2016 
privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene s-a 
incheiat prin procedura de achizitie directa, prezentul contract de  aferente implementării 
proiectului „EDUPRENOR – educație și antreprenoriat pentru tinerii NEETS” SMIS 154234 
Proiect cofinanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, 
denumit în continuare “Contractul”  
 
 
 
 1. Părţile contractante 

 
între 

 

Centrul de Calcul SA având sediul în  Municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, 
cod poştal 210132, judeţul Gorj, România,  telefon 0253/214767, fax 0253/213409, cod de 
înregistrare fiscală 2163993, cont RO48RZBR0000060002801762, deschis la RAIFFEISEN 
BANK sucursala Gorj, reprezentată legal de catre domnul Dragoş-Viorel Ionică, având funcţia 
de Administrator, în calitate de Achizitor,   pe de o parte, şi, 

 
şi  

 
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic 
adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. 
număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont 
(trezorerie, bancă) ............................................................................... reprezentată prin 
.............................................................................................. (denumirea conducătorului), 
funcţia..................................... 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 - servicii de mediere pe piata muncii, orice alte asemenea obligaţii care revin 
prestatorului prin contract; 
e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, 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; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă să  presteze servicii de închiriere Săli de curs, în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin caietul de sarcini si prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii ,,Inchiriere Sali de curs”,conform ofertei si caietului de sarcini 
 
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor, plătibil 
prestatorului de către achizitor este de ................ lei –fara TVA, la care se adauga TVA.......... 
lei. Pretul/zi este de .............lei – fara TVA. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la.......................................până la 31.12.2023 
  
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1 – prestatorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului sali de curs definite în 
prezentul contract. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 
în propunerea tehnică.  



 
7.3 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioadele/la datele stabilit impreuna cu 
achizitorul. 
7.4 - Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc serviciile: factura fiscală, 
etc. 
7.5 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 legatură cu produsele 
achiziţionate, şi 
ii)  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. 
 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către furnizor în termen de 30 de zile 
de la emiterea facturii. 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o suma echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din preţul contractului, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
9.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile în termen de 30 zile lucrătoare de la 
data înregistrării facturii la achizitor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
ca această denunţare 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 

 
 



 
 
 
10. Subcontractarea 
10.1 - Prestatorul nu are dreptul sa subcontracteze contractul fara aprobarea scrisa a 
achizitorului.  
 
11. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
11.1 – Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii în perioada/perioadele 
agreate impreuna cu achizitorul 
11.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare a 
serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 
datei/perioadelor de de prestare se va face cu acordul părţilor,  
11.3 - În afara cazului în care achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. 
 
12. Forţa majoră 
12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
12.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
12.3 - 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. 
12.4 - 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. 
12.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
12.6 - 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 drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
13. Soluţionarea litigiilor 
13.1 - 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. 
13.2 - Dacă, după 15 de 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 din România. 
  
14. Limba care guvernează contractul 
14.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
15. Comunicări 
15.1 - Comunicările între părţi se pot face in scris, prin telefon sau e-mail. 
 
16. Legea aplicabilă contractului 



 
16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi, ____/09/2022, prezentul contract în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
 
 

 
                   Achizitor,      Prestator, 
      


