
MODEL CONTRACT DE PRESTARI SERVICll 
DE FORMARE PROFESIONALA 

Nr .... ............. / .................... . 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvemului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si 
modificarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract. 

1. Partile contractante 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, 
HUNEDOARA cu sediul in Deva, B-dul Iuliu Maniu nr.18, Judetul Hunedoara, telefon 
0254/233340, fax 0254/234384, cod fiscal 9819433 cont trezoreria Deva, 
R046TREZ24A680502201300X, R090TREZ24A680600201300X, reprezentata prin dna. Geanina 
Marina lane, Director General in calitate de autoritate contractanta, pe de o parte, 
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[ . ... .... ... ... .... .. .. ............ .. ], cu sediul in: [ .... .... .... . . ... ......... ], telefon: [ . .. ......... ... ], fax: 
[ ......... . ....... ..... .. ],e-mail:[ . . ....... ... ......... . ... ], numar de inmatriculare [ ........... . .... ],cod de 
inregistrare fiscala [ ............ .... ... ],cont IBAN nr. [ ..... . . ............... ], deschis la[ ... .............. ] 
reprezentata prin [ ........................ numele §i prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) 
al/ai Contractantului], [ .................. ......... .. ..... .. .. funcfia(ile) reprezentantului/reprezentantilor 
legal(i) al/ai Contractantului], in calitate de contractant, pe de alta parte. 

2. Definifii 
2.1. - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - prezentul contractul comercial §i toate anexele sale; 
b) autoritate contractanta §i contractant - paqile contractante, a§a cum sunt acestea denumite 

in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul pliitibil contractantului de catre autoritatea contractanta, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contract; 

d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
e) foqa majora - un eveniment mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre§elii 

sau vinei acestora, care nu putea fi previizut la momentul incheierii contractului §i care face imposibila 
executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: riizboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat foqa majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, f'ara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din paqi; 

f) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. 
Termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului §i se 
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incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca 
ultima zi a unui termen exprimat altfel decat In ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o 
sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare; an - 365 de zile; 

3. Obiectul contractului 
3 .1. - Contractantul se obliga sa presteze servicii de cursuri de formare profesionala, conform ofertei 
tehnice si a ofertei de financiare depuse, in perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 
3.2. - Durata cursurilor este de minim 12 de ore, distribuite pe parcursul a minim 2 zile. Programul 
de formare profesionala se va desfasura eel mult 8 h/zi. 
3.2. - Serviciile de formare profesionala ce formeaza obiectul contractului vor fi prestate si finalizate, 
incluzand transmietrea adeverintelor de absolvire ale participantilor catre autoritatea contractanta, 
pana eel tarziu la data de 20.12.2019. Serviciile de formare profesionala se vor desfasura in localitatea 
Deva, Judet Hunedoara. 
3.3. - Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca contractantului, pentru serviciile prestate, pretul 
convenit conform tarifelor prezentate In oferta financiara, anexa la contract. 

4. Pretul contractului 
4.1. - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibil contractantului de catre autoritatea 
contractanta, este de ..... ....... fara TV A, la care se adauga TV A in val ore de . . . . . . lei conform 
prevederilor legale/prestatorul nu este platitor de TV A. 
4.2. - Pretul include toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor de formare profesionala, 
cheltuielile legate de examinare, cheltuielile legate de formatori, examinatori, alti angajati sau 
colaboratori ai contractantului, cheltuielile de deplasare, cazare ale acestora, cheltuielile ocazionate 
de asigurarea locatiilor unde se vor desfasura cursurile, costurile legate de materialele si tehnicile 
utilizate de contractant pentru derularea cursurilor, cheltuieli de emitere pentru adeverintele de 
absolvire, pentru certificatele de absolvire si cheltuielile de curierat pentru transmietrea acestora catre 
autoritatea contractanta. 

Pret unitar fara Valoare fara TVA 
Prod us Cantitate TVA {lei) 

Program de instruire nr. 1 - Modulul 1, nivel II -
Notiuni fundamentale de igiena pentru servicii de 
productie, depozitare, transport si comercializare a 12 
alimentelor, incl us iv afimentatie pubfica si a curs anti 
cofectivitatilor (1 grupa) 
Program de instruire nr. 2 - Moduluf 2 - Notiuni 
fundamentale de igiena pentru servicii de curatenie 21 
in unitati de asistenta medicafa, cofectivitati de cop ii cursanti 
si tineri, unitati de cazare (1 grupa) 

Valoare totala fara TVA 

Valoare totala cu TVA 

Valoare TVA 

5. Durata contractului 
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5.1. - Durata contractului este de 15 de zile de la data semnarii contractului. 

6. Aplicabilitate 
6.1. - Contractul de servicii intra 1n vigoare incepand cu ...... . ................ . 

7. Documentule contractului 
7 .1. - Caietul de sarcini - anexa. 
7 .2. - Oferta tehnica - anexa. 
7.3. - Oferta financiara - anexa. 

8. Obligatiile principale ale contractantului 
8.1. - Contractantul se oblige sa presteze serviciile ~i sa i~i indeplineasca obligatiile in conditiile 
stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentafiei de atribuire ."?i a ofertei in 
baza careia i-a fost adjudecat contractul. 

8.2. - Contractantul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada 
convenita .'?i In conformitate cu obligatiile asumate. 

8.3. - Contractantul se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract :in conditii de calitate, cu 
profesionalismul ~i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat .'?i In conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare. 
8.4. - Contractantul va respecta toate prevederile legale :in vigoare in Romania ."?i se va asigura ca ."?i 
Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile ."?i standardele tehnice, 
profesionale .'?i de calitate :in vigoare. Formatorii implicate in formarea cursantilor supusi examinarii 
nu vor face parte din comisia de examen. 
8.5. - Contractantul va finaliza prestarea serviciilor si va emite factura pana eel tarziu la data de 
20.12.2019. Facturarea se va efectua in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii 
cursurilor, iar factura prestatorului de servicii, va fi insotita de urmatoarele documente, in care se va 
mentiona titlul cursului, perioada derularii cursului si locatia in care are loc formarea: 
- Lista de prezenta Ia activitatile de formare, in copie, cu mentiunea ,,conform cu originalul"; 
- Lista cu rezultatele testarii/examinarii personalului, care a absolvit cursul; 

8.6. - Contractantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca .'?i protectia 
muncii .'?i, dupa caz, standardele intemafionale agreate cu privire la foqa de munca, conventiile cu 
privire la libertatea de asociere ~i negocierile colective, eliminarea muncii foqate ~i obligatorii, 
eliminarea discriminarii in privinta angajarii ~i ocuparii foqei de munca ~i abolirea muncii minorilor. 
8.7. - Contractantul se obliga sa despagubeasca autoritatea contractanta impotriva oricaror: 

a) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor, ~i 

b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor incalcari ale 
dreptului de proprietate intelectuala, precum .'?i ale obligafiilor sale conform prevederilor Contractului. 
8.8. - Contractantul se oblige sa se asigure ca salile in care se vor desfasura cursurile detin toate 
autorizatiile legale de functionare. 
8.9. - Contractantul are obligatia de a asigura, pe perioada de defasurare a cursurilor, fara costuri 
suplimentare: suport de curs si materiale de instruire. 
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8.10. - Contractantul va elibera adeverinte de absolvire pentru fiecare cursant, in termen de maxim 3 
zile de la data finalizarii cursului, iar certificatele/diplomele de absolvire se vor elibera si transmite 
autoritatii contractante, in termen de maxim 60 de zile de la finalizarea cursurilor. 

8.11. - Contractantul are obligatia de a transmite o data cu factura: lista de prezenta la cursuri, in copie 
cu mentiunea "conform cu originalul" , o lista cu rezultatele testarii/examinarii cursantilor si 
adeverintele de participare. 

9. Obligatiile principale ale autoritatii contractante 
9.1. - Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca preµil convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate in termen de maximum 30 de zile de la acceptarea facturii in original la sediul sau 
~i numai In conditiile Caietului de sarcini. 
9 .2. - Autoritatea contractanta se obliga sa puna la dispozitia contractantului orice informatii pe care 
acesta le considera necesare indeplinirii contractului. 

9.3. - Autoritatea contractanta va transmite contractantului numarul exact de participanti cu 3 zile 
inainte de inceperea cursurilor si lista finala cu numele participantilor la cursuri. 
9.4. - Persoana de contact, responsabila cu monitorizarea executarii contractului este Bianca Iorga 
- Responsabil derulare contract, Serviciu Resurse Umane, Salarizare. 

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre paqi, in mod 
culpabil, da dreptul paqii lezate de a considera reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului ~i de 
a pretinde plata de daune - interese. 

10.2. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu reu~e~te sa i~i lndeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, autoritatea contractanta are dreptul de a deduce din preµil contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01 % din pretul contractului pentru fiecare 

zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau de a considera contractul desfiintat de 
plin drept ~i neconditionat, Ia.ra a fi necesara indeplinirea unei alte formalitati prealabile ori interventia 
instantei. 
I 0.3. - In cazul in care autoritatea contractanta nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci aceasta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 
cu o cota procentuala de 0,01 % din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
I 0.4. - Autoritatea contractanta lsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o 

notificare scrisa adresata contractantului, rara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, 
cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 
pentru autoritatea contractanta. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract executata ~i receptionata pana la data denuntarii unilaterale 
a contractului. 
10.5. - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in eel mult 30 de 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului ar fi contrara 
interesului public. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
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10.6. Daca contractantul cesioneaza obligatiile asumate prin contract, total sau in parte, contractul se 
considera desfiintat de plin drept ~i neconditionat, Ia.ra a fi necesara indeplinirea unei alte formalitati 
prealabile ori interventia instantei. 

11. Verificari 
11.1 . - Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica rnodul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile contractului. 
11.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Autoritatea 
contractanta are obligatia de a notifica, in scris, contractantului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 

12. Modalitati de plata 
12.1. - Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate se realizeaza de catre 
autoritatea contractanta in termen de maximum 30 de zile de la acceptarea facturii in original la sediul 
sau, insotita de documentele prevazute la 8.11. 

13. Ajustarea prefului contractului 
13.1. - Pretul contractului rarnane ferm pe toata durata derularii acestuia. 

14. Amendamente 
14.1 - Parple contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

15. Cesiunea 
15.1 . - In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor ~i obligatiilor nascute din acest 
Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii/entitatii contractante ~i in conditiile Legii nr. 
98/2016. 
15.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
Contract, Ia.ra sa obtina, in prealabil, acordul scris al Autoritatii/entitatii contractante. 
15.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate sau obligatii asumate prin 

Contract. 
15.4. Contractantul este obligat sa notifice Autoritatea/entitatea contractanta, cu privire la intentia 
de a cesiona drepturile sau obligatiile nascute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar 
daca toate pfu1ile convin asupra acesteia. 

16. Forta majora 
16 .1. - F orta maj ora este constatata de o autoritate cornpetenta. 
16.2. - Forta majora exonereaza paqile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prm 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
16.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar Ia.ra a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
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16.4. - Partea contractanta care invoca foyta majora are obligatia de a notifica celeilalte pfil1i, imediat 
~i In mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie In vederea 
limitarii consecintelor. 
16.5. - Partea contractanta care invoca foyta majora are obligatia de a notifica celeilalte pfilti lncetarea 
cauzei acesteia In maximum 2 zile de la lncetare. 
16.6. - Daca foyta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pfilti lncetarea de plin drept a prezentului contract, 
tara ca vreuna din pfilti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

17. Solutionarea litigiilor 
17.1. - Autoritatea contractanta ~i contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi lntre ei in cadrul sau 
in legatura cu indeplinirea contractului. 
17.2. - Daca dupa 15 zile de la lnceperea acestor tratative neoficiale autoritatea contractanta ~i 
contractantul nu reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente din circumscriptia teritoriala de 
la sediul autoritatii contractante. 

18. Incetarea contractului 
18.1 - Prezentul contract inceteaza de drept: 
- prin ajungerea la termen sau la momentul la care toate obligatiile stabilite in sarcina partilor au fost 
executate 
18.2 - Contractul poate inceta ~i in urmatoarele cazuri: 
- prin acordul de vointa al partilor; 
- prin rezilierea de catre o parte ca urmare a nelndeplinirii sau lndeplinirii in mod necorespunzator a 
obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre cealalta parte, cu notificare prealabila de 5 zile 
a pfiltii in culpa. 

19. Limba care guverneaza contractul 
19 .1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

20. Comunicari 
20.1 - Orice comunicare :Iacuta de Parti va fi redactata in scris ~i depusa personal de Parte sau 
expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care 
asigura confirmarea primirii documentului. 
20.2. - Comunicarile intre Parti se pot face ~i prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

21. Clauza de confidenfialitate 
21.1 - In vederea respectarii dispozitiilor Regulamentului UE nr. 679/2016, persoanele autorizate de 
catre paqile contractante sa prelucreze datele ce caracter personal se angajeaza sa respecte 
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confidentialitatea datelor de care iau cuno~tinta in timpul derularii prezentului contract ~i sa adopte 
masurile necesare privind securitatea datelor cu caracter personal. 

22. Legea aplicabila contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Pfiltile au inteles sa incheie astazi, .. ....... ...... .. .. .. .... , prezentul contract in trei exemplare, doua pentru 
Autoritatea contractanta si unul pentru Contractant. 

Autoritate contractanta, 

DIRECJIA GENERAL~ DE ASISTENJ A SOCIALA $1 
PROTECJIA COPILULUI HUNEDOARA 

Director General 
Geanina Marina IANC 

p.Director General Adjunct Economic 
Angela Georgeta POPA 

Avizat 
Consilier Juridic 

Responsabil contract 
Bianca IORGA 

Redactat, 
Roxana LEACH 
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