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CONTRACT DE PREST RIăDEăSERVICII 
Nr  

Încheiat astăzi ………….….. 
la …………………………….. 

 
 
 
1. P rţile contractante   
 
AsociaţiaăPolulădeăCompetitivitateăPrelucr riăMetaleăTransilvania,ăMetallclusterăSiebenburgen,ă
Cluster Metal Manufactoring Transilvania, adresa sediu Cugir, strada Victoriei nr, 8A, cod postal 
515600, judetul Alba, tefefon 0752164431, fax 0358401169, e-mail 
prelmettransilvania@gmail.com, numar de inregistrare PJ 8/28.02.2013, cod fiscal 31327895, 
reprezentata legal de domnul Bele Ioan, in calitate de Beneficiar, pe de o parte 

 
şi   

 
 

S.C. ...... 
 
am convenităs ăîncheieăprezentulăcontract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze: 

 
 
2. Definitii 

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale 
b. beneficiar si prestator – partile contrcatante, asa cum sunt acestea defininte in prezentul contract 
c. pretul contractului – pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract 
d. servicii – activitatilor a caror prestare face obiectul contractului 
e. forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazuta la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau oricare alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatilor uneia dintre parti 

f. zi – zi calendaristica; an – 365 zile 
g. actăadiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii 
h. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o 

opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

mailto:prelmettransilvania@gmail.com
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moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice 
motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, 
ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi 
experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.   
i. garanţiaădeăbun ăexecuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
j. desp gubireă general ă : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este acordată de 
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate 
în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte.  

k. penalitateăcontractual : despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 
(se adauga alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)  

 
3. Interpretare 

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele de la forma singular vor 
include forma plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul de „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica altfel. 

 3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 

 

 

Clauze obligatorii 

 
 

4. Obiectul contractului 
4.1.  Obiectul contractului îl reprezintă: “Organizareaă deă worshop-uriă cuă scopulă facilit riiă

schimbuluiădeăexperienţ ă(knowledgeătransfer)ăşiăcreştereaăîncrederii  între membrii 
clusterului”ă siă“Organizareaădeăconferinţeă înă ţar ,ăpentruă asimilarea de bune practici 
naţionaleăsauăinternaţionale,ăînăscopulăproiectului.”.  în conformitate cu Caietul de sarcini . 

4.2. Prestatorul se oblige sa presteze serviciile in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru seviciile prestate. 
 
   5. Durata contractului 
   5.1. Durata prezentul contract este de 10 zile, incepand la data semnării contractului   

 
6. Pretul contractului 
6.1. Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar este de 

8895 lei, pentru organizarea participării la Hanovra , Matchmaking 13-14 aprilie 
7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului incepe de la data semnarii contractului de catre parti. 

 
8. Documentele contractului 
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8.1. Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică; 
- propunere financiară; 
- caietul de sarcini; 
- graficul de prestare; 
- condiţiile de recepţie. 

8.2.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini. 

 
9. Obligatiile 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. 
9.3. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
9.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  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.  
9.6. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga 
niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există 
divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, 
decizia finală va aparţine beneficiarului. 
9.7. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără 
aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict 
cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  
9.8. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii  şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu 
privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, 
eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.  
9.9. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini. 
9.10. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania 
şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii 
acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi 
reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 
rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 
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9.11. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste 
persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului de Servicii. Persoana 
desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a 
reprezenta şi angaja contractual asocierea. 
9.12. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului  va fi 
considerată, dacă este cazul, o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii. 

 
10.  Codul de conduit  
10.1. - Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea 
prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile 
sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul 
prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
10.2. - Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 
care se execută Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa 
locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire 
la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
 
11. Conflictul de interese 
11.1. - Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii 

 
 
12. Despagubiri 
12.1. - Prestatorul se obligă să plătească 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. 
 
13. Obligatiile Beneficiarului 
13.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de max 40  de zile de la emiterea 
facturii de către acesta, în condiţia recepţiei calitative şi cantitative a serviciului .   
13.2 - 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. Modalitati de plata 
14.1. Plata serviciilor realizate şi facturate se va face prin ordin de plata, in termen de max 45 de zile de 
la data emiterii facturilor, în condiţia recepţiei calitative şi cantitative a serviciului . 
 
Plata pentru serviciile prestate se va face etapizat, dupa fiecare eveniment organizat, dar nu inainte de 
aprobarea raportului de eveniment, de catre Beneficiar, conform cerintelor din Caietul de sarcini. 
 
La finalul executarii contractului, prestatorul de servicii va inainta catre beneficiar un 
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raport final de contract pentru indeplinirea obligatiilor contractuale. Numai dupa aprobarea de catre ben-
eficiar a raportului final pe eveniment, respectiv a raportului final din punct de vedere calitativ si cantita-
tiv, prestatorul va putea emite emite factura pe eveniment organizat, respectiv factura finala (conform 
cerinetelor din caietul de sarcini) 
 
15.ăSancţiuniăpentruăneîndeplinireaăculpabil ăaăobligaţiiloră 
15.1 - 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 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. . 
15.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci 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. 
 
 

 

Clauze specifice 

 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările cu data semnării contractului  de către părţi. În cazul 
în care, din cauze obiective, se impune decalarea termenelor programate iniţial pentru organizarea 
conferinţelor şi a workshop-urilor, acest aspect va fi comunicat prestatorului de către Achizitor cu minim 
10 zile înainte de data programată, conform art 16.1 din contract. 
16.2. Serviciile prestate în baza contractului, respectiv oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată 
într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, conform caietului de sarcini, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
16.3. În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
b) 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.  
 

17.ăRecepţieăşiăverific ri 
17.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
 
18. Ajustareaăpreţuluiăcontractului 
18. 1. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
 
19. Amendamente  
19.1 - 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 
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interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului 
contract. 
19.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, 
adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  
 
20. Cesiunea  
20.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 
contract, fără să obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului. 
20.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
  
21. Încetarea contractului 
Încetarea contractului are loc daca: 
21.1. Prestatorul nu execută Serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 
21.2. Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al 
Achizitorului. 
21.3 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal / procesele verbale de recepţie 
nu va/vor fi semnat(e) de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform 
prezentului contract. 
 

22.ăForţaămajor  
22.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2.  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. 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. 
22.4. 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. 
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
22.6. Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de 
Servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă 
pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru 
neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale 
este rezultatul forţei majore. 
 

23.ăSoluţionareaălitigiilor 
23.1. Beneficiarul 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 prezentului contract. 
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23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti competente din România.  
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 

24.ăLimbaăcareăguverneaz ăcontractul 
 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25.ăComunic ri 
25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
25.3 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
26.ăLegeaăaplicabil ăcontractului 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

 
Părţile au înteles să încheie azi ....................  prezentul contract în ....... exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
 

 
          Beneficiar,        Prestator, 

Ioan Bele         
    ............................              .............................. 

(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată) 
              LS                         LS 
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