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Contract de servicii organizare evenimente 

nr._____data_______________ 
 

Preambul 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si a H.G. 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, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 

 

intre 

 

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ „SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL”, 

cu sediul în Bld. Republicii nr. 8, Baia Mare, județul Maramureș, telefon 0362739505, Cod 

de înregistrare fiscala/CIF: 314988013, Număr de înregistrare la Registrul Asociaţiilor 

şi Fundaţiilor: 93/29.10.2002, Cod CAEN principal: 8899 - Alte activitati de asistenta 

sociala, fara cazare, n.c.a., Cod IBAN RO31BRDE250SV07247002500, BRDE BAIA 

MARE reprezentată prin doamnul FODORUŢ VASILE, având funcția de administrator, pe 

de o parte,in calitate de achizitor, pe de o parte 

 

si  

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  

...............................................  adresa sediu ………………… 

........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de 

inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, 

banca) .............................................................................................................. reprezentat prin 

................................................................................................   (denumirea conducatorului) 

functia...............................................in calitate de prestator, pe de alta parte. 

 

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. servicii - servicii prestate, respectiv activitati legate de servicii de editare si tiparire a 

materialelor pentru sesiunile de instruire/formare profesionala, necesare derularii activitatilor; 

e. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face 

imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 

aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
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f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

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

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de organizare evenimente, necesare derulării  

,,Servicii de organizare evenimente” pentru Asociaţia Filantropică „Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul”, necesare implementării SA4.1 „Realizare Ateliere INOVATIVE”, in  

perioada convenită, în prezentul contract, din cadrul proiectului „T.I.M.E. Nord-Vest – 

Tineri Integrati prin Masuri Europene in Regiunea Nord-Vest”, contract 

POCU/738/4/20/136130, Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul 

convenit in prezentul contract.  

 

5. Pretul contractului 

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, este de …….....…. lei, , la care se 

adauga ……......… lei TVA. 

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este pana la 06.09.2023, incepand de la data semnarii 

contractului 

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 06.09.2023, sau la incheirea 

contractului de finantare avand ca obiectiv proiectul „T.I.M.E. Nord-Vest – Tineri Integrati 

prin Masuri Europene in Regiuunea Nord-Vest”, contract POCU/738/4/20/13630, Proiectul 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti. 

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

- Propunerea tehnica 

- Propunerea financiara 

 

9.  Obligatiile principale ale prestatorului 

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de organizare evenimente, necesare derularii 

SA4.1 „Realizare Ateliere INOVATIVE”, Proiect „T.I.M.E. Nord-Vest – Tineri Integrati 

prin Masuri Europene in Regiunea Nord-Vest”, contract POCU/738/4/20/136130, la 

standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnica.  

9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de organizare evenimente, in graficul de 

prestare stabilit de achizitor. 
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9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala si 

ii) 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.  Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile in termenul convenit. 

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate de catre prestator in 

termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Plata facturilor se va efectua in 

maxim 30 de zile de la emitere. 

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

convenite atunci prestatorul are dreptul de a sista serviciile si de a beneficia de reactualizarea 

sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul 

isi onoreaza obligatiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca 

obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului de  0,1% pentru 

fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.2 - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o 

suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata de  0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, in 

mod culpabil si repetat, da dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat si de 

a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa 

adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 

ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

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

pentru partea din  contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
12. Garantia de buna executie a contractului 

12.1 –Prestatorul un are obligația să asigure garanția de bună execuție 

 

13. Receptie, inspectii si teste 

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica serviciile prestate in 

vederea conformitatii lor cu specificatiile solicitate în caietul de sarcini. 

13.2 - Inspectiile la care vor fi supuse serviciile, cat si conditiile de trecere a receptiei se vor 

face la destinatia finala. 

13.3 - In funcție de modificările intervenite in frecventa persoanelor participante la fiecare 

eveniment, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua numărul 
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de participanti, fără vreo notificare prealabilă, ci numai prin precizările cu privire la numărul 

de participanți cuprinse în comanda lansată către prestator. 

13.4. - Recepția serviciilor de organizare evenimente se va realiza in baza unui Procesul 

verbal de recepție la finalul fiecărui eveniment în parte, în momentul în care prestatorul va 

preda livrabilele autorității contractante. 

13.5 - Daca vreunul din serviciile inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are 

dreptul sa il respinga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             

        a) de reface si inlocui serviciile refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile sa corespunda specificatiilor 

cerintelor caietului de sarcini.   

13.6 - Dreptul achizitorului de a inspecta, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 

amanat datorita faptului ca serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau fara participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 

13.7 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe prestator de obligatia asumarii 

garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.  

 

14.  Livrarea si documentele care insotesc serviciile 

14.1 -  Prestatorul are obligatia de a presta serviciile la destinatia finala indicata de achizitor.  

14.2 - La predarea serviciilor, prestatorul are obligaţia de a transmite achizitorului 

documentele care însoţesc serviciile precum si livrabilele rezultate in urma realizarii 

serviciilor de organizare evenimente, insotite de factura fiscală precum si de asigurarea 

respectarii caracteristicilor solicitate prin caietul de sarcini.   

14.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca serviciile prestate au fost prestate partial sau 

total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al 

acestuia, pe documentele emise de prestator pentru livrare. 

14.4 - Prestarea serviciilor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite 

prevederile clauzelor receptiei serviciilor.  

 

 

15. Produse/materiale/ livrabile 

15.1 - Pe langa prestarea serviciilor, prestatorul are obligatia de a livra 

materialele/produsele/livrabilele rezultate in urma activitatii de organizare evenimente, fara a 

modifica pretul contractului. 

15.2 Prestatorul trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru prestarea serviciilor de 

organizare evenimente. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și 

metodelor de prestare utilizate pe toată durata contractului.  

15.3 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea finanțării din 

partea Uniunii Europene. În acest sens, Prestatorul va aplica prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală pentru instrumente structurale în România. Se va asigura păstrarea 

confidențialității documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu proiectul, 

care au fost indicate de către părți ca fiind confidențiale. 

15.4 Prestatorul va respecta legislația românească în vigoare pentru toate tipurile de activități 

pe care le prestează. 

16. Perioada de garantie acordata serviciilor/ produselor 

16.1 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plangere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 
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16.2 - Daca prestatorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada 

convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele 

prestatorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le 

poate avea fata de prestator prin contract. 

 

17. Ajustarea pretului contractului 

17.1 – Pentru pentru serviciile prestate si produsele livrate, platile datorate de achizitor 

prestatorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 

17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza. 

 

18. Amendamente  

18.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor 

circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

 

19. Subcontractanti 

19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu subcontracta contractul. 

 

20. Intarzieri in indeplinirea contractului 

20.1 – Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare a serviciilor in 

perioada/perioadele stabilite de comun acord cu achizitorul. 

20.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta perioada/perioadele 

stabilite de comun acord cu achizitorul, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, 

achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare/livrare asumate, se realizeaza cu 

acordul partilor, prin act aditional. 

20.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului, da dreptul achizitorului de a solicita 

penalitati prestatorului. 

 

21. Cesiunea  

21.1 - Prestatorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, 

fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 

21.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice 

alte obligatii asumate prin contract.  

 

22. Forta majora 

22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 

in vederea limitarii consecintelor. 
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22.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 

prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

23. Solutionarea litigiilor 

23.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 

legatura cu indeplinirea contractului. 

23.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 

sa se solutioneze, prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

  

24. Limba care guverneaza contractul 

24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

25. Comunicari 

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris. 

        - (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 

momentul primirii. 

25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

26. Legea aplicabila contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract de servicii, in doua 

exemplare, cate unul pentru fiecare parte.     

 

 

 

          Achizitor                     Prestator 

 Asociaţia Filantropică  

„Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”   

............................. 

       Preşedinte                            (semnatura autorizata) 

   Fodoruţ Vasile       

 


