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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară  - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul specific 5.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC  

Cod proiect: 139979 

Titlu Proiect: Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 18366 

 

 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (PROPUNERE) 

NR. ……../………………. 

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA 

 

Preambul 

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 și a Normelor sale metodologice de aplicare, s-a încheiat prezentul 

contract de prestare servicii 

 

1. Între:  

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, cu sediul în Municipiul Baia 

Mare, str. Lascăr Pană, (fostă Rachetei) nr. 3, cod poștal 430232, înregistrată în Registrul persoanelor juridice 

fără scop patrimonial prin Sentința civilă nr. 163 din 13.11.1995 a Tribunalului Maramureș, Numărul din 

Registrul Național al ONG-urilor 1049/A/1995, CIF RO 7930701, nr. telefon/fax 0262-222226, e-mail 

assoc@assoc.ro, reprezentată de d-nul. FLORIAN VALERIU SĂLĂJEANU, având funcția de președinte, în 

calitate de BENEFICIAR/AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de o parte  

          ȘI 

…………………, cu sediul social în ………., str. …………, nr. …., jud. ……………..ș, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului sub nr. ……………, CUI ..................., e-mail ……………………., reprezentată prin 

………………., având funcția de ………………….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. autoritate contractantă şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către autoritatea contractantă, în baza contractului, 

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

d. servicii/produse – serviciile/produsele, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul 

se obligă, prin contract, să le presteze și să le furnizeze autorității contractante; 

e. 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 dintre părţi; 

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

 

     

mailto:assoc@assoc.ro
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3. Interpretare 

3.1. Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu contractul între 

beneficiar și furnizor vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat şi interpretat în limba română.  

3.2. Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este consemnată în 

scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de reprezentanţii legali ai Părţilor.  

3.3. Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, aceste 

împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract.  

3.4. Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a clauzelor 

contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau restrâng drepturile 

acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi prezumată în nicio situaţie. 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce au stat la baza: 

- Caietului de sarcini pentru achiziția directă de Servicii de formare profesionala in cadrul proiect ID139979 

(Anexa nr. 1), precum şi a   

- ofertei prestatorului nr. ………………….. (Anexa nr. 2),  

în cadrul proiectului proiectului cu titlul "Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate", corespunzător 

contractului de finanțare POCU/827/5/2/139979, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020.   

4.2 Autoritatea contractantă se obligă să achiziţioneze serviciile menționate şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 

 

5. Preţul contractului şi modalitatea de plată 

5.1 Valoarea pentru îndeplinirea contractului, plătibilă prestatorului de către autoritatea contractantă, este de 

...................... lei fără TVA, la care se adaugă ............ lei TVA. 

5.2 Plata contravalorii serviciilor se va efectua cu ordin de plată, în termen de 60 de zile de la emiterea facturilor 

fiscale. Recepția va avea loc după prestarea serviciilor aferente fiecărei serii. Documentele în baza cărora se 

va face plata vor fi factura fiscală și procesul verbal de recepţie pe fiecare serie. Suma facturată aferentă 

fiecărei serii se va determina în mod proportional în funcție de numărul de participanți certificați ai respectivei 

serii (raportat la totalul de 119). 

5.3. Facturile se vor trimite către beneficiar prin poștă/curier cu confirmare de primire, sau se vor preda 

personal reprezentantului beneficiarului, imediat după emiterea acesteia.  

 

6. Durata contractului 

6.1 Contractul va intra în vigoare la data semnării și își va produce efectele până la data de 31.05.2023, pe 

toată perioada de implementare a proiectului cu titlul "Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate", 

corespunzător contractului de finanțare POCU/827/5/2/139979, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, 

prin act adițional la contract, ca urmare a eventualei prelungiri a perioadei de implementare a proiectului. 

Ultima serie de curs se estimează a fi organizată și finalizată în lunile martie-aprilie 2023, ca apoi să se poată 

aloca timp pentru recepția documentației aferente și/sau organizării de serii suplimentare de curs pentru situații 

în care nu s-a reușit realizarea numărului de participanți la curs, adică 119 persoane asumate prin prezentul 

contract, din care cel puțin 102 vor fi certificate în urma absolvirii cursurilor. 

6.2 Având în vedere posibilitatea apariției situațiilor de abandon în rândul cursanților, precum și contextul 

epidemiologic legat de virusul SARS COV 2, care pot îngreuna respectarea graficelor și modul de derulare a 

cursurilor până la situații de suspendare a acestora, este posibilă nevoia de  organizare de serii suplimentare 

de curs și de prelungire prin act adițional a perioadei de implementare a proiectului și, implicit, a contractului 

de prestări servicii de formare profesională, astfel încât să se poată realiza numărul de participanți și absolvenți 

certificați asumați prin proiect. Această organizare de serii suplimentare nu va conduce la majorarea valorii 

totale a contractului. 
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7.  Obligaţiile principale ale PRESTATORULUI 

7.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract în termenele menţionate și 

la standardele şi performanţele prezentate în oferta sa nr. ………………. 

Serviciile constau în derularea unui Curs de inițiere în domeniul "Competențe informatice/Competențe digitale 

de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere", în Baia Sprie si Tăuții de Sus, 

județ Maramures. Detaliile prestării serviciilor sunt prevăzute în Caietul de sarcini și în oferta prestatorului.  

7.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranța și legalitatea tuturor operațiunilor și metodelor 

utilizate în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, cât și pentru calificarea personalului folosit pe toată 

durata contractului.  

7.3 Prestatorul se obligă să prezinte toate informațiile/documentele solicitate de către autoritățile naționale cu 

atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, de către serviciile Comisiei Europene, al Curții Europene 

de Conturi, de către reprezentanți ai serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru 

Lupta Antifraudă  - OLAF, precum și de către reprezentanți ai Departamentului pentru Luptă Antifraudă – 

DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează 

monitorizări/verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații. 

 

8.  Obligaţiile principale ale BENEFICIARULUI 

8.1  Autoritatea contractantă se obligă să efectueze recepţia serviciilor prestate. 

8.2 Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul către prestator conform prevederilor menţionate în 

prezentul contract la punctul 5.2. 

  

9. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

9.1 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenită angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile art. 4 din prezentul contract. 

9.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea întocmai și la termen a serviciilor. În cazul în care, 

din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract sau și le îndeplinește în 

mod necorespunzător, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca 

penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din prețul contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea integrală și conformă a obligațiilor ce îi incumbă acestuia.   

9.3 Prestatorul se obligă să asigure disponibilitatea tuturor informațiilor și documentelor referitoare la proiect 

cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și 

recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după 

caz. 

9.4. Prestatorul are obligația să prezinte toate informațiile/documentele solicitate de către achizitor, autoritățile 

naționale cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, de către serviciile Comisiei Europene, al Curții 

Europene de Conturi, de către reprezentanți ai serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European 

pentru Lupta Antifraudă  - OLAF, precum și de către reprezentanți ai Departamentului pentru Luptă Antifraudă 

– DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia le solicită/efectuează 

monitorizări/verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații. 

 

  10. Alte responsabilităţi ale autorității contractante 

10.1 Autoritatea contractantă se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în ofertă şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

10.2 În cazul în care autoritatea contractantă nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea 

termenului de plata menționat mai sus, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

0,1%, din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

 

11. Recepţie şi verificări  

11.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica serviciile ce fac obiectul acestui contract pentru a stabili 

conformitatea acestora cu prevederile din oferta prestatorului.  

11.2 Recepţia serviciilor se va face numai în baza proceselor verbale de recepţie. 
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12. Clauze de validitate 

12.1 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între părţi. 

12.2 Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a 

determinat încetarea contractului. 

12.3 Cesionarea obligaţiilor din acest contract este interzisă pentru oricare parte contractuală. 

 

13. Încetarea contractului 

13.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

13.1.1  Cu  acordul ambelor părți; 

13.1.2. De drept, la ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

13.1.3. Prin reziliere de către beneficiar, după acordarea unui preaviz de 15 zile prestatorului, fără necesitatea 

unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile 

următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) serviciile prestate nu corespund cu cele menționate în ofertă; 

b) nerespectarea termenului de prestare al serviciiilor;  

c) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre judecătorească cu privire la fraudă, corupţie, implicarea 

într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

d) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, 

prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale 

contractuale. 

13.2. Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în situaţia în care alocarea resurselor 

financiare a fost sistată. 

 

14. Forţa majoră 

14.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

14.3 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. 

14.4 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. 

14.5 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 

din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

15. Soluţionarea litigiilor 

15.1 Autoritatea contractantă şi prestatorul vor face 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.p 

15.2 Dacă autoritatea contractantă şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de instanţa competentă de la sediul autorității 

contractante. 

 

16. Limba care guvernează contractul 

16.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
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17. Comunicări 

17.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, la 

următoarele adrese: 

                 - pentru beneficiar 

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC 

Str. Lascăr Pană, nr. 3, Baia Mare, Maramureș 

e-mail: assoc@assoc.ro 

fax 0262 - 222226 

                     

                - pentru furnizor: 

…………………………………… 

…………………… 

………………….. 

 

17.2. În cazul în care notificarea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, se 

consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

17.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 

care a fost expediată. 

17.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

18. Clauze finale 

18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

18.2. Totalitatea informațiilor, datelor şi documentelor obținute, legate de îndeplinirea obiectului prezentului 

contract, nu vor putea fi folosite în alte scopuri în afară de cele legate de executarea contractului.  

18.3. Părțile garantează că reprezentanții desemnați ale căror semnături apar mai jos sunt învestiți la data 

încheierii prezentului contract cu toată puterea juridică să semneze acest contract. 

18.4. Prevederile prezentului contract reprezintă voința reală şi neviciată a părților şi sunt pe deplin aplicabile 

între acestea. 

18.5. Modificarea contractului se poate face doar în perioada de execuție a acestuia și numai prin acte 

adiționale. 

18.6. Caietul de sarcini, oferta prestatorului, solicitările de clarificări și răspunsurile primite (dacă este cazul) 

reprezintă părți integrante ale prezentului contract. În caz de contradicție între prevederile acestora, 

documentul „Caiet de sarcini” va avea prioritate. 

18.7. (1) Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția 

datelor cu caracter personal.  

(2) Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind 

baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de 

prelucrare a datelor, încheiat între Părți. 

(3) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți 

neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile 

tehnice și în special organizatorice necesareîn ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză: 

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care 

sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 

● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor 

● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces 

numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 

modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare 

● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 

autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să 

mailto:assoc@assoc.ro
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stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal 

prin mijloace de transmitere a datelor 

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate 

datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 

● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 

prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți 

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală 

● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat 

 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ……………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

 

 

 

Beneficiar       Prestator    

Asociația Profesională Neguvernamentală         ……………….. 

de Asistență Socială ASSOC                

 

Președinte             ………………….      

dl. Sălăjeanu Florian-Valeriu     ………………….. 

 


