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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
  
                                                          

Nr. 5140/24.05.2022 

 

 

 

 Preambul 

 

În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 

395/02.06.2016, 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: 

 

 ORASUL DETA cu sediul in Deta, strada Victoriei, nr. 32, judetul Timis, telefon 0256/ 

390466, 0256/ 390511, cod fiscal 2503378, cont RO61TREZ24A510103200109X, deschis la 

Trezoreria Orasului Deta, reprezentanta prin domnul Primar ROMAN PETRU si doamna 

MIHAELA VULPE – economist, in calitate de achizitor, pe de o parte 

 

și 

 

 ASOCIAŢIA „PRO DATINA”, cu sediul în Ghiroda, str. Brateş nr. 50, jud. Timiş,  

tel.                 , e-mail:                             , CIF: 25644600, înregistrată în Registrul Special al 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr.62/2009, având încheierea civilă nr. 220/2009 la Judecătoria 

Timişoara cont IBAN: RO 08 BTRL 0360 1205 M084 00XX, deschis la Banca Transilvania, 

sucursala Timişoara, reprezentată legal prin preşedinte                         , in calitate de prestator, 

pe de alta parte 

 

2. Definitii 

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 - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 
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în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza 

aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f) 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; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural și 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 principal al contractului 

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze, „Servicii de coregrafie pentru ansamblul de dansuri 

populare românești de pe raza UATO DETA, TIMIȘ”, conform ofertă. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plăteasca prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 

4.3 - Preţul abonamentului lunar convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul 
serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de 4.400 lei/luna, conform 
ofertei postată în catalogul de produse/servicii/lucrări din SICAP, atribuită cu nr. 
[DA30673924] la data de 24.05.2022 prin cumpărare directă, derulată online.  Valoare totală:  

7 luni x 4.400 lei/lună = 30.800,00 lei fără TVA. (Asociația nefiind plătitoare de TVA) 
 

5. Durata contractului 

5.1. Prezentul contract este valabil pe o perioadă de 7 luni, începând cu data de 24.05.2022 și 

este valabil până la data de 31.12.2022, si poate fi prelungit prin întelegere tacită, dacă părțile 

nu solicită rezilierea contractului cu 30 de zile inainte de expirarea acestuia sau dacă 

ofertantul isi mentine prețul. 
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6. Documentele contractului  

6.1 – Documentele contractului sunt: Referat de necesitate nr. 5002/20.05.2022, oferta detaliata 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ „PRO DATINA” nr. 5136/ 24.05.2022, achizitia directa din SEAP 

avand codul de identificare [DA30673924 – Servicii de creare si interpretare de opere artistice 

si literare]. 

 

7.  Obligatiile principale ale prestatorului 
7.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la cele mai bune standarde. 

7.2 Prestatorul se obligă să anexeze fiecarei facturi un raport de activitate explicit care trebuie 

avizat de către achizitor înainte de acceptarea facturii. 

7.3 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală ( revet, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 

cu serviciile prestate, 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 

întocmit de către achizitor. 

7.4. Prestatorul are obligația de a delega personal calificat pentru instruirea coregrafică a 

ansamblului de pe raza UATO DETA. Instruirea se va desfășura cu o durată de 3-4 ore/ 

ședință și cu o frecvență de 2 ședințe/săptămână. Personalul delegat va însoți ansamblul la 

menifestările culturale la care participă, precum și repetițiile programate special pentru 

evenimente.  

 

8.  Obligațiile principale ale achizitorului 

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

prestate. 

8.2 - Achizitorul se obligă să receptioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

8.3 – Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 

zile de la emiterea facturii de prestari servicii. 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia 

de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce 

achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 

posibil. 

  8.5. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului spaţii adecvate desfăşurării 

activităţilor prevăzute în prezentul contract. 
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9.  Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor 

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile 

asumate prin contract, 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 intarziere. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalenta cu 

o cota procentuala din plata neefectuata de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. 

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 

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

a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresata furnizorului, fără 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   furnizor. In   acest   caz,   furnizorul   are   dreptul   de   a   pretinde   numai   plata 

corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 

 

Clauze specifice 

 

 

10. Alte resposabilități ale prestatorului 

10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu 

profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 

materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 

definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

(3) Persoanalul este compus dintr-o pereche de instructor profesioniști (         ) și un 

corepetitor (            ).  

10.2 - (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 

graficul   de   prestare   convenit.   Totodata, este   raspunzator   atat   de   siguranta   tuturor 

operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe 

toata durata contractului. 

 

11. Alte responsabilitati ale achizitorului 
11.1 – (1) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau 

informatii pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
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12. Recepție si verificări 

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

conformitatea lor cu obiectul contractului. 

12.2 - 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 prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 

13. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt 

posibil. 

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate 

in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 

contractului. 

13.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 

prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in 

termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul in care: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 

ii)  alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin 

incalcarea contractului de catre prestator, 

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor 

semna un act aditional. 

13.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, 

acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin 

act aditional. 

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

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

penalitati prestatorului. 

13.5 – Contractul poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti cu un preaviz de 30 de 

zile daca exista un motiv intemeiat pentru incetarea acestuia. 

 

14. Ajustarea pretului contractului 

14.2 - Prețul contractului este ferm, nu se actualizează. 
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15. Amendamente 

15.1 - Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 

circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevazute la data incheierii contractului. 

 

16. Cesiunea 

16.1 - Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din 

acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 

stipulate şi asumate iniţial. 

 

17. Forța majoră 

17.1 - Foța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 - Forța majoră exonerează părtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

17.3 - Îndeplinirea 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. 

17.4 - Partea contractantă 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. 

17.5 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

17.6 - Dacă forța majoră actionează sau se estimează 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. 

 

18. Soluționarea litigiilor 

18.1 - Achizitorul ș i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

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

legatura cu indeplinirea contractului. 

18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și 

prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul prestatorului. 

 

19. Limba care guvernează contractul 

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

20. Comunicări 

20.1 - (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
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să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât ân momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

20.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părțile au înteles să încheie azi, 24.05.2022, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, 

două pentru achizitor şi unul pentru prestator. 
 
 
 
              Achizitor,                                   Prestator,                                                                          

  Orașul Deta                                                             ASOCIAŢIA „PRO DATINA” 

                                                                                                

     PRIMAR,           CONSILIER JURIDIC,                                       Preşedinte, 

     

                                                                                              

       CONTABIL ȘEF,               

                              

                                                                            

 

 

 

 


