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1. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul 

contract de prestare de servicii între, 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN cu sediul în Reșița, Str. 
Ateneului nr. 1, telefon/fax: 0255214238/ 0255216042, codul fiscal 3228780, 
conturi RO61TREZ23A650200580201X și RO77TREZ23A650200580202X, deschise 
la Trezoreria Reșița, reprezentată prin legal Prof. Lavinia-Carina Pristavu, 
Inspector scolar general, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi 

 
SC cu sediul in , str. nr. , bl. 

   , sc.       ,ap.         , jud. , cod unic de inregistrare  , 

inregistrata in Registrul Comertului sub nr.  , telefon , cont bancar 

  deschis la Trezoreria  , reprezentată 

legal prin  , avand functia de , în calitate de contractant 

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 contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 

prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 

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. 

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. (1) - Contractantul se obligă să presteze: serviciilor de formare echipa managerială 

–leadership-aferente proiectului ” Abilități Dobândite prin Școală în județele Caraș- 

Severin și Mehedinți”, cod 135363, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească contractantului preţul convenit pentru 

îndeplinirea contractului privind prestarea serviciilor de formare echipa managerială – 

leadership-aferente proiectului ” Abilități Dobândite prin Școală în județele Caraș- 

Severin și Mehedinți”, cod 135363. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 

plătibil contractantului de către achizitor este de lei fara 

TVA, la care se adauga 0 lei valoare TVA. 

 
5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de 6 luni de la data semnarii contractului. 

 

 
6. Documentele contractului 

7.1 - Documentele contractului sunt: 

a ) caiet de sarcini 

b) propunerea tehnicã + formulare 

c) propunerea financiarã din SEAP 

 

 
7. Obligaţiile principale ale contractantului 



 

 

7.1- Contractantul se obligă să presteze serviciile care formează obiectul prezentului 

contract în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

7.2- Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi în condiţiile stipulate în 

propunerea tehnica, anexa la contract. 

7.3 – Contractantul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de 
prestare prezentat în propunerea tehnică. 

 
 

7.4 – Contractantul 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 folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 

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. 

7.5- Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 

de echipamentele tehnice (echipamente, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, 

de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară  activităţi  pentru  acesta  

(subcontractanţi),  în  conformitate  cu  prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului 

 

 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate. 

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în baza prezentului 

contract în termen de 5 zile de la predarea lui de către contractant. 

8.3-Achizitorul se obligă să plătească preţul către contractant în termenul convenit de 
30 de zile la emiterea facturii de către acesta, in conformitate cu Legea nr. 
72/28.03.2013. 

 

 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
dobanda legala penalizatoare calculata conform art.3 din Ordonanta Guvernului 
nr.13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se 



 

 

calculeaza asupra preţului contractului, de la data la care contractant este în intarziere 
fata de termenul prevazut pentru prestarea serviciilor şi până la data finalizării serviciilor 
ce nu au fost prestate. Contractantul este în întârziere faţă de termenul din contract, 
începand cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a implinit, fără a fi nevoie 
de nici o procedura prealabilă de notificare a întârzierii. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data 
inregistrarii facturii în original la Registratura achizitorului, atunci acesta are obligatia de 
a plati, o dobanda legala penalizatoare, calculata conform reglementarilor legale in 
vigoare la data care se naste obligatia de plata a dobanzii, asupra sumei legal facturata 
si neachitata. 
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 si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată contractantului, 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 contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

10. Cuantumul garanţiei de participare este de 580 lei. Perioada de valabilitate a 

garanţiei  de  participare:  este  cel  puţin  egală  cu  perioada  de  valabilitate  a  ofertei, 

respectiv 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Se va constitui prin oricare din 

formele prev la art. 36 alin (1) din HG 395/2016. Contul în cazul constituirii garanţiei de 

participare prin OP: RO06TREZ1815005XXX000127, Cod Fiscal 3228780, deschis la   

Trezoreria   Reșița,Județul   Caraș   Severin.Garanţia   trebuie   să   fie   irevocabilă. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va 

executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul unei asocieri, garanţia de 

participare va fi constituită în mod obligatoriu cu menţiunea expresă că acoperă în mod solidar  

toţi  membrii  grupului  de  operatori  economici.  Dovada  constituirii  garanţiei  de participare 

se va prezenta în limba română, în original, până la data şi ora-limită de depunere a 

ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-o societate de asigurari, atasat 

politei de asigurare se va transmite si o copie - conforma cu originalul a documentului de 

plata a acesteia (chitanta/OP). Pentru situatiile in care garantia se depune in alta valuta, 

cursul la care se va face echivalent leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii 

ofertelor de catre un operator economic strain) este cel stabilit de BNR cu 5 zile lucratoare 

anterior datei limita de depunere a ofertelor. 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din valoarea contractului fără TVA. 
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de achiziţie publică. 



 

 

Modalităţi  de  constituire  conform  prevederilor  ar.  40  alin.  1  din  HG  395/2016  cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total,  contractantul  are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

 

 
12. Alte responsabilităţi ale contractantului 

12.1 - (1) contractantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică şi anexă la prezentul contract. 

(2) contractantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru îndeplinirea contractului. 

12.2 – contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia 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. 

 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 -  Achizitorul  se  obligă  să  pună  la  dispoziţia  contractantului  orice  facilităţi  şi/sau 

informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 
14. Recepţie şi verificări 

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si caietul de sarcini. 

14.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica 

în scris contractantului, identitatea persoanelor împuternicite în acest scop. 

 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare si incetare 
15.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de maxim 
3(trei) zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti. 
(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului. 
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii 
prestării serviciilor. 



 

 

(2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către contractant, 

îndreptăţesc  contractantul  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. 
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului contractantul nu respectă graficul de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional. 
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi contractantului. 
15.5 – Contractul de servicii produce efecte pana la finalizarea tuturor obligatiilor 
asumate. 
15.6-Contractul de servicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea  
instanţei  de  judecată,  în  cazul  neîndeplinirii,  de  către  una  dintre  părţi,  a obligaţiilor 
contractuale.. 
15.7 – Contractul de servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare   pentru   
partea   din   contract   îndeplinită   până   la   data   denunţării unilaterale a contractului. 
15.8 -  În  cazul  în  care  contractantul  intră  în  procedură  de  insolvenţă,  achizitorul  are 

dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 

deschiderea procedurii de insolventa solicitându-i acestuia rezilierea contractului. 

Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 

de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 

drept. 

 

 
16. Ajustarea preţului contractului 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor contractantului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară. 

16.2 – Nu este acceptată actualizarea preţului contractului 



 

 

17. Amendamente: 

17.1 - 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 interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut 

fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 
18. Subcontractanţi 

Nu este cazul 

 
19. Forţa majoră 

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - 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. 

19.4 - 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. 

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune- interese. 

 

 
20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi contractantul 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. 

20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi contractantul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către Tribunalul Reșița. 

 
21. Alte clauze 
21.1 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera in totalitate eventualele prejudicii, 
majorarile si penalitatile aferente, constatate de organele abilitate, de la contractantul 
serviciului. 
21.2 - Contractantul raspunde de prejudiciile produse achizitorului sau tertilor ca urmare 
a indeplinirii necorespunzatoare, din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune), a 



 

 

obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii, inclusiv pentru despagubirile la 
care achizitorul va fi obligat prin hotarari judecatoresti definitive pentru aceleasi motive. 

 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
 

23. Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal 
23.1 Contractantul colectează și prelucrează datele personale ale Achizitorului in 
conformitate  cu  legislația  în  vigoare,  în  modalități  care  asigură  confidențialitatea  și 
securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării  
neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 
23.2 În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Contractantul aplică 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a directivei 
95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale. 
23.3 Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în 
cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Contractant in scopul executării 
prezentului contract la care Achizitorul este parte contractantă. 
23.4 Categorii de date: datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea 
executării prezentului contract sunt următoarele, de exemplu: nume şi prenume, adresa, serie 
și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă 
electronică, cod bancar. 
23.5 Datele personale ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi 
comunicate de Contractant instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care ii revin 
acestuia. 
23.6 În situația in care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte 
scopuri decât cele prevăzute la art. 22.3, Contractantul va informa Achizitorul şi îi va 
solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare. 
23.7 Contractantul asigură dreptul Achizitorului la informare și acces la datele cu 
caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare 
și opoziție în conformitate cu prevederile legislației in vigoare. 
23.8 Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către Contractant pe întreaga 
perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, in conformitate cu 
prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 

 
 

24 Caracterul confidențial al contractului 
24.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste 
informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de 
reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi 



 

 

restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

 

 
25. Comunicări 

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon si e-mail cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

 
26. Legea aplicabilă contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare din România. 

 
27. Cesiunea 
27.1 - Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, 
obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi 
asumate iniţial. 
27.2 - Cesiunea nu va exonera contractantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

 
Părţile au înteles să încheie azi, , prezentul contract , în 2 

(doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
ACHIZITOR CONTRACTANT, 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN, 

 
Reprezentant legal al A.C. 
Prof. Lavinia-Carina Pristavu 

 
 

Verificat, 
Jr. Ioan Palean 


