
Acord cadru de servicii 

Nr. __________/___________________ 

1.Partile contractante  

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si al 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, precum si in conformitate cu 

prevederile procedurii simplificate proprii aplicabile pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achizitie pulica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din 

categoria celor incluse in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu o valoare mai 

mica decat cea prevazuta de dispozitiile art. 7 ali. 1 lit. d) din Legea nr. 98/2016 s-a incheiat prezentul 

accord cadru de prestari servicii intre  

1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. 

Independentei, nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie 

RO39TREZ24G655000203030X deschis la Trezoreria Statului sector 5, reprezentat prin 

Director –  Zvetlana Ileana Preoteasa, denumită in continuare „Achizitor”, pe de-o parte 

şi 

2. S.C. ............ S.R.L. societatea romana cu sediul in ..........................., cu numãr de ordine în 

Registrul Comertului .............., CUI ………….., cont ...................., deschis la ...................., 

reprezentata de ............., in calitate de ......., denumita in continuare „Prestator”, pe de alta parte. 

fiecare denumită individual “Partea” si/sau colectiv “Partile”, 

 

2. Definitii 

In prezentul acord cadru precum si in cuprinsul contractelor subsecvente, urmatorii termeni vor fi 

interpretati astfel  

a) contract – acordul-cadru, contractul subsecvent si toate anexele lor; 

b) achizitor si prestator – partile prezentului acord-cadru asa cum sunt acestea numite in prezentul acord 

cadru; 

c) achizitor si prestator – partile contractelor subsecvente asa cum sunt acestea determinate in urma 

atribuirii fiecarui contract subsecvent; 

d) servicii – activitati a caror prestare fac obiectul prezentului acord cadru si a contractelor subsecvente; 

e) pretul contractului – toate costurile pe care achizitorul urmeaza a le plati, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

f) forta majora – un eveniment extern,imprevizibil,absolut invincibil si inevitabil,mai presus de 

controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei  acestora si care face imposibila prestarea 

serviciilor si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate, in mod limitativ, asemenea 

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

urmare a unei carantine, embargo.Nu este considerat forta majora  un eveniment  asemenea celor de mai 



sus care, fara a crea o imposibilitate de furnizare, face extrem de costisitoare furnizarea obligatiilor 

uneia dintre parti; 

g) zi- zi calendaristica; an – 365 zile 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul acord cadru, 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. 

 

4. Scopul Acordului-Cadru 

4.1 Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale  care vor guverna 

contractul subsecvent/contractele subsecvente de prestare de servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata 

derularii prezentului acord-cadru, precum si stabilirea conditiilor contractuale care vor completa  in mod 

corespunzator contractele subsecvente. 

 

5. Obiectul acordului cadru 

5.1 (1) Obiectul acordului cadru il constituie asigurarea de catre PRESTATOR a serviciilor de                 

e-learning pe diferite module de curs pentru elevii claselor I-XII,  CPV:  80420000-4 Servicii de e-

invatare (e-learning) (Rev.2), in conformitate cu oferta prestatorului si cu anexele prezentului acord 

cadru. 

(2) In functie de solicitari, de Planul de actiune si bugetul abrobat pe fiecare an al PROEDUS sau in 

functie de reglementarile interne ale PROEDUS ori modificari ale unor acte normative, PROEDUS 

poate majora sau diminua numarul sesiunilor in aceleasi conditii contractuale si tarife, prin acte 

aditionale la prezentul accord cadru. 

 

6. Obligatiile prestatorului 

6.1 Prestatorul se obliga sa raspunda tuturor invitatiilor la incheierea de contracte subsecvente, in scopul 

de a presta servicii de e-learning pe diferite module de curs pentru elevii claselor I-XII, in functie de 

necesitatile concrete ale achizitorului, in conditiile convenite in prezentul acord-cadru si in conditiile 

specificate in contractele subsecvente. 

6.2 Prestatorul se obliga ca serviciile prestate sa respecte conditiile prevazute in documentatia 

descriptiva si ale  specificatiilor tehnice.  

6.3 Prestatorul se obliga sa nu transfere nici total nici partial obligatiile asumate prin prezentul acord 

cadru.  



6.4 In termen de maxim 5 (cinci) zile de la semnarea fiecarui contract subsecvent, Prestatorul va 

constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului 

subsecvent, prin scrisoare de garantie bancara sau alt instrument de garantie emis de o societate bancara 

sau de asigurari, pe o perioada echivalenta cu durata contractului subsecvent. 

6.5. In cazul in care Prestatorul caruia i s-a transmis o invitatie de incheiere contract subsecvent refuza 

incheierea contractului subsecvent, vor deveni incidente prevederile art. 16. 

6.6 Prestatorul declara ca detine autorizarile/licentele/avizele necesare prestarii serviciilor ce formeaza 

obiectul prezentului acordul-cadru. In situatia in care pe durata de valabilitate a acordului cadru intervin 

situatii care determina imposibilitatea de indeplinire a obiectului acordului-cadru (contractelor 

subsecvente incheiate), inclusiv, dar fara a se limita la pierderea/suspendarea dreptului de desfasurare a 

activitatii are obligativitatea de a informa Prestatorul in termen de maximum 48 ore, sub sanctiunea 

rezilierii si plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat. 

6.7 Prestatorul recunoaste dreptul Achizitorului de a stabili graficul de derulare a serviciilor ce formeaza 

obiectul prezentului acord-cadru prin raportare la perioada indicata in cadrul documentatiei de atribuire. 

In situatia in care este determinata din motive ce nu pot fi imputabile Achizitorului si/sau care nu au 

putut fi prevazute la momentul initierii documentatiei de atribuire, o modificare a perioadei de referinta 

aceasta se poate realiza cu acordul ambelor parti contractante.  

 

7. Obligatiile Achizitorului 

7.1 Achizitorul se obliga ca, in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si a prezentului 

acord-cadru, sa achizitioneze servicii de e-learning pe diferite module de curs pentru elevii claselor I-

XII, in conditiile convenite in prezentul acord cadru, fara a avea obligatia de atinge cantitatile si valoarile 

maxime estimate prevazute la art  9.1 si 10.1.   

7.2 Achizitorul se obliga sa nu initieze, pe durata de valabilitate  a prezentului acord cadru, o noua 

procedura de atribuire, atunci cand intetioneaza sa achizitioneze servicii care fac obiectul prezentului 

acord cadru, cu exceptia  cazului in care Prestatorul declara ca nu mai are capacitatea de a le presta. 

 

8. Pretul unitar 

8.1 Pretul  unitar al serviciilor de e-learning pe diferite module de curs pentru elevii claselor I-XII este 

de ... lei/sesiune exclusiv TVA la care se adauga cota legala de TVA, pentru cantitatea maxima a 

acordului cadru de ... sesiuni, in conformitate cu oferta prezentata si acceptata de catre Achziitor. 

8.2 Valoarea totala a acordului cadru este de .... lei exclusiv TVA la care se adauga cota legala de TVA, 

aferenta cantitatii maxime a acordului cadru de ... sesiuni.   

8.3 Pretul acordului-cadru include tarifele si toate cheltuielile ce vor fi angajate de catre Prestator pentru 

indeplinirea obiectului contractului. 

 

 

 



9. Cantităţile previzionate 

9.1 Cantităţile maxime specificate în cadrul prezentului acord cadru sunt estimative, cantităţile efectiv 

achiziţionate putând fi mai mici, respectiv mai mari decât acestea, în funcţie de necesităţile 

Achizitorului şi de fondurile disponibile cu această destinaţie. 

 

10.Valoarea estimata a Acordului -Cadru 

10.1 Valoarea maxima estimata a acordului cadru este de ... lei exclusiv TVA la care se adauga cota 

legala de TVA, aferenta cantitatii maxime a acordului cadru de ... sesiuni desfasurate in perioada 

noiembrie 2019 – mai 2020, fara ca atingerea valorii estimate sa constituie o obligatie in sarcina  

Achizitorului. 

10.2. In conditiile in care, la incetarea Acordului-Cadru, valoarea/cantitatea estimata a acestuia, din 

orice motive, nu este atinsa, Prestatorul nu poate pretinde de la Achizitor achitarea valorii estimate sau 

plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea estimata si valoarea contractata  

prin contractele subsecvente. 

 

11. Termenul de plata  

Plata serviciilor prestate se va face la termenele stabilite in contractele subsecvente atribuite in cadrul 

Acordului Cadru. 

 

12. Termenul de prestare 

12.1 Prestarea serviciilor se va face in conformitate cu  prevederile din contractele subsecvente si a 

comenzilor emise de achizitor. 

12.2 Termenele de prestare sunt cele mentionate in contractele subsecvente.  

 

13. Durata Acordului-Cadru 

Durata prezentului Acord-Cadru este de 7 luni si intra in vigoare incepand de la data semnarii lui de 

catre toate partile contractante. In conformitate cu prevederile legale partile pot conveni de comun acord 

modificarea duratei contractuale.  

 

14. Ajustarea pretului 

Pretul contractului este ferm pe intreaga durata de valabilitate a acordului-cadru si nu este supus 

actualizarilor, modificarilor.  

 

15. Reluarea competitiei 

Atribuirea contractelor subsecvente se va face fara reluarea competitiei pe durata Acordului cadru. 



16. Raspunderea contractuala 

16.1 Achizitorul va transmite solicitarile de încheiere contracte subsecvente in scris, respectand 

prevederile art. 17. Prestatorul se obliga sa semneze contractul subsecvent in termen de maxim 3 zile 

de la data solicitarii Achizitorului. In cazul depasirii acestui termen devin incidente prevederile art. 16.2 

si 16.3. 

16.2 În cazul în care Prestatorul, căruia Achizitorul îi transmite o solicitare pentru încheierea unui 

contract subsecvent, nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări, Achizitorul are dreptul de a 

rezilia prezentul acord cadru si de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei 

care nu poate fi acoperită de Prestator. In acest sens Prestatorul va transmite raspunsul sau privind 

semnarea contractului subsecvent in termen de 2 zile de la data solicitarii Achizitorului.  Totodata, 

Achizitorul va avea dreptul sa execute imediat garantia de buna executie, constituita conform art. 6.4.  

16.3 În cazul în care Prestatorul, căruia Achizitorul îi transmite o solicitare pentru încheierea unui 

contract subsecvent, nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări, din propria sa culpă, Achizitorul 

are dreptul de a rezilia prezentul acord cadru si de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru 

achiziţionarea întregii cantităţi necesare. Totodata, Achizitorul va avea dreptul sa execute imediat 

garantia de buna executie, constituita conform art. 6.4. In acest sens Achizitorul va transmite raspunsul 

sau privind semnarea contractului subsecvent in termen de 2 zile de la data solicitarii Achizitorului.    

16.4  Daca una dintre parti nu isi indeplineste total sau partial obligatiile prevazute  de prezentul acord 

cadru (considerate de partile contractuale  ca fiind obligatii esentiale pentru raporturile contractule dintre 

ele) sau si le indeplineste in mod necorespunzator, cealalta parte are dreptul de a solicita rezilierea 

Acordului Cadru si a Contractului subsecvent in derulare, precum si daune interse. 

16.5  Rezilierea va interveni de plin drept, cu efect imediat, fara trecerea vreunui termen, fara interventia 

instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, dupa expirarea unui termen de  

15 zile de la data notificarii pe care partea vatamata o va trimite partii in culpa pentru a-i anunta 

rezilierea. 

 

17. Comunicari 

17.1 Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului Acord Cadru, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

17.2 Orice document scris trebuie sa fie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

17.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon cu conditia confirmarii in scris a celor stabilite, 

prin fax sau e-mail, in masura in care partile stabilesc clar adresele care se utilizeaza. 

 

18. Modificarea Acordului-Cadru 

18.1 Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Acord-Cadru, în condițiile art. 221 din 

Legea nr. 98/2016.  

 



19. Solutionarea litigiilor  

19.1 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. 

19.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative  neoficiale, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc 

sa rezolve amiabil o divergenta contractuala, litigiul  decurgind din, sau in legatura cu  acest Acord-

Cadru referitor la validitatea, interpretarea, furnizarea ori desfiintarea lui, se va supune spre solutionare 

instantelor competente de la sediul Achizitorului. 

 

20. Forta Majora. Cazul fortuit 

20.1 Forta majora trebuie constatata de Camera de Comert si Industrie competenta. Partea care invoca 

forta majora trebuie sa prezinte  intr-un termen rezonabil documentele doveditoare emise de autoritatea 

competenta. 

20.2 Forta majora exonereaza partile contractante de  indeplinirea obligatiilor asumate  prin prezentul 

acord cadru, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

20.3 Indeplinirea Acordului-Cadru va fi suspendata in perioada  de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acestora. 

20.4 Partea contractanta  care invoca forta majora are obligatia de a notifica in scris celeilalte parti, in 

termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, producerea acestuia precum si detalii rezonabile 

cu privire la natura  si durata sa si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. In cazul in care  nu s-a efectuat notificarea de mai sus, partea afectata este decazuta din 

dreptul de a invoca forta majora. 

20.5 Daca forta majoara actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celelilalte parti incetarea de  plin drept a prezentului Acord-Cadru, fara 

ca una din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

20.6 Partile nu vor fi exonerate de furnizarea obligatiilor lor din prezentul Acord-Cadru in cazul aparitiei 

(i) unui caz fortuit si/sau al (ii) altor evenimente asimilate fortei majoare sau cazului fortuit. 

 

21. Incetarea Acordului Cadru 

21.1 Prezentul Acord Cadru inceteaza de drept prin ajungerea la termen. 

21.2 Acordul Cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri : 

a) prin acordul de vointa  al tuturor partilor; 

b) prin reziliere in conditiile prevazute la pct. 16.2, 16.3,16.4 si 16.5; 

c) prin denuntare unilaterala de catre Achizitor. 

21.3 Indiferent din ce motiv inceteaza prezentul Acord Cadru, obligatiile nascute pana la data  incetarii 

Acordului-Cadru, inclusiv in baza contractelor subsecvente incheiate anterior datei incetarii, raman 

valabile si trebuie prestate conform prezentului Acord-Cadru si a contractelor subsecvente. 



21.4 Prezentul Acord-Cadru nu va inceta in cazul intervenirii unor modificari in structura partilor de 

genul: schimbare de actionariat, forma juridica sau denumire, schimbari care nu dau nastere unei 

persoane juridice noi. 

 

22. Denuntarea Acordului Cadru  

22.1 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, printr-o notificare  transmisa 

Prestatorului cu 30 zile anterior datei hotarate de Achizitor pentru incetarea acordului cadru. 

22.2 Incetarea Acordului Cadru are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse  prestatiile succesive care  

au fost facute anterior încetarii lui. 

 

23. Documentele Acordului Cadru 

a) Documentatia de atribuire 

b) Propunerea tehnica 

c) Propunerea financiara si toate anexele ei 

 

24.Integralitatea Acordului Cadru 

Prezentul Acord-Cadru, inclusiv anexele sale daca este cazul, reprezinta vointa partilor fata de asumarea 

tuturor clauzelor incluse in acesta, continand totalitatea intelegerilor dintre ele cu privire la aspectele la 

care se face referire în acesta, fara a mai exista nici o alta intelegere anterioara in legatura cu prezentul 

Acord-Cadru. In cazul in care orice prevedere a prezentului acord-cadru sau orice punere in aplicare a 

cestuia vor fi invalidate, considerate ilegale sau imposibil de furnizat in orice fel, validitatea, legalitatea 

si punerea  in furnizare a celorlate prevederi ale acordului-cadru nu va fi afectata. 

 

25. Nerenuntarea    

Neexercitarea sau intarzierea unei parti de a exercita vreun drept in baza prezentului acord-cadru nu va 

constitui renuntarea la acel drept. Exercitarea singulara sau partiala a unui asemenea drept  nu va afecta 

furnizarea ulterioara a dreptului respectiv sau a oricarui alt drept. 

 

26. Operabilitatea 

Prezentul Acord Cadru va fi opozabil si valabil fata de partile lui semnatare, fata de succesorii, 

furnizantii si reprezentantii lor legali. 

27. Orice modificare a prezentului Acord-Cadru  se poate efectua prin acte aditionale, cu acordul scris 

al tuturor partilor contractante. 

 



28. Documentatia de atribuire, ofertele tehnice si financiare sunt anexe la prezentul Acord-Cadru si fac 

parte integranta din contract. 

 

Partile au inteles sa incheie astazi _____________, prezentul Acord Cadru in 2 (doua) exemplare, cate 

unul  pentru fiecare parte.  

ACHIZITOR,                            PRESTATOR,  

 

Centrul de Proiecte Educationale                                              S.C ................ S.R.L 

si Sportive Bucuresti - PROEDUS                                             …………………….. 

DIRECTOR                  

                                                         
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contract subsecvent de servicii 

Nr. _________/ ___________________ 

 

I. PARTILE 

Art. 1. Se incheie contractul intre: 

3. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentei, 

nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie RO39TREZ24G655000203030X 

deschis la Trezoreria Statului sector 5, reprezentat prin Director –  Zvetlana Ileana Preoteasa, 

denumită in continuare „Achizitor”, pe de-o parte 

şi 

4. S.C. ............ S.R.L. societatea romana cu sediul in ..........................., cu numãr de ordine în 

Registrul Comertului .............., CUI ………….., cont ...................., deschis la ...................., 

reprezentata de ............., in calitate de ......., denumita in continuare „Prestator”, pe de alta parte. 

fiecare denumită individual “Partea” și/sau colectiv “Părţile”, 

II. DEFINITII 

Art. 2. In prezentul contract, urmatorii termini vor fi interpretati astfel: 

a) Contract — actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre 

o autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un prestator de servicii, in calitate de 

prestator;  

b) Achizitor si prestator – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul 

contract; 

c) Valoarea contractului – valoarea platita prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 

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

d) Servicii – activitati a caor prestare face obiectul contractului; 

e) Forta majora – reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 

inevitabil, intervenit dupa semnarea prezentului Contract si care impiedica executarea 

acestuia, este considerat ca forta majora, conform legislatiei in vigoare si exonereaza de 

raspundere, partial sau total, partea care o invoca; sunt considerate asemenea evenimente: 

razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice catastrophe natural, restrictii aparute ca 

urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. 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 dintre 

parti; 

f) Zi – zi calendaristica; an – 365 zile 

 

 

 

 

 



III. OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT 

Art. 3.1. – (1) Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre PRESTATOR a serviciilor de         

e-learning pe diferite module de curs pentru elevii claselor I-XII,  CPV:  80420000-4 Servicii de e-

invatare (e-learning) (Rev.2), in conformitate cu oferta prestatorului precum si cu prevederile acordului 

cadru de prestari servicii.   

(2) In functie de solicitari, de Planul de actiune si bugetul abrobat pe fiecare an al PROEDUS sau in 

functie de reglementarile interne ale PROEDUS ori modificari ale unor acte normative, PROEDUS 

poate majora sau diminua numarul de sesiuni in aceleasi conditii contractuale si tarife, prin acte 

aditionale la contract. 

Art. 3.2. - Serviciile vor fi prestate in perioada ………………, pentru un numar maxim de ……. sesiuni. 

Art. 3.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile  

prestate. 

 

IV. TARIFE – VALOAREA CONTRACTULUI 

Art. 4.1. - Valoarea maxima a contractului subsecvent este de ….. lei exclusiv TVA la care se adauga 

cota legala de TVA, aferenta cantitatii maxime a contractului subsecvent de …. sesiuni. 

Art. 4.2. - Pretul mentionat la art. 4.1. va fi platit pe baza facturii emise de catre prestator, insotita de 

rapor de activitate detaliat cu privire la serviciile efectiv prestate. Se vor plati numai serviciile efectiv 

prestate si acceptate de beneficiar. 

 

V. DURATA CONTRACTULUI 

Art.5.1.- Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii sale şi este valabil până cel târziu în data 

de ..............., dată la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractuale. 

 

VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.6.1. – Documentele contractului sunt: 

a) Documentatia de atribuire inclusiv Caietul de sarcini; 

b) Oferta tehnica si financiara; 

c) Anexele 

d) Factura 

e) Acte aditionale pe masura producerii lor; 

f) Orice document cu privire la acest contract. 

 

VII. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 

Art.7.1. – (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

a) De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor 

persoane implicate in indeplinirea contractului; 

b) De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare 

a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 



(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 

confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 

Art. 7.2. – O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 

referitoare la contract daca: 

a) Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta sau 

b) Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante 

pentru asemenea dezvaluire sau 

c) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 

VIII. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 8.1. – Obligatiile prestatorului sunt: 

1.  Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in 

propunerea tehnica si financiara.  

2. Prestatorul se obligă ca serviciile prestate să respecte calitatea prevăzută în oferta, sa acorde 

beneficiarului pe întreaga durată a prestării serviciilor asistenţa tehnică necesară pentru 

desfasurarea serviciilor la parametrii calitativi şi cantitativi maximi. 

3. Prestatorul este direct responsabil pentru respectarea normelor de protectie a muncii si a celor 

de protectie in caz de incendiu de catre personalul propriu. Toate sanctiunile aplicate de catre 

organele competente pentru nerespectarea normelor mentionate mai sus vor fi suportate de 

catre Prestator, Achizitorul fiind exonerat de orice raspundere in acest sens. 

4. Prestatorul declara si are obligatia de a detine autorizarile/licentele/avizele necesare prestarii 

serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract. In situatia in care pe durata de valabilitate 

a contractului intervin situatii care determina imposibilitatea de indeplinire a obiectului 

contractului, inclusiv, dar fara a se limita la pierderea/suspendarea dreptului de desfasurare a 

activitatii are obligativitatea de a informa Achizitorul in termen de maximum 48 ore, sub 

sanctiunea rezilierii si plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat. 

5. Prestatorul are obligativitatea de a asigura prestarea conforma si la parametrii calitativi 

superiori a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract prin raportare la cerintele 

formulate in cadrul documentatiei de atribuire si la elementele ofertate in cadrul Propunerii 

tehnice.  

6. Prestatorul are obligativitatea de a implica in derularea contractului privind prestarea 

serviciilor personal calificat conform legislatiei in vigoare.  

7. Prestatorul va asigura din punct de vedere tehnic, logistic, operational continutul educational 

si va pune la dispozitia Autoritatii Contractante, in vederea asigurarii bunei desfasurari a 

sedintelor de e-learning, un studio izolat fonic corespunzator din punct de vedere tehnic si 

organizatoric, asigurand de asemena cel putin urmatoarele resurse materiale si umane: (se va 

complete in conformitate specificatiile indicate in cadrul ofertei declarate castigatoare). 

8. Prestatorul va asigura suport cadrelor didactice (persoanelor indicate de catre PROEDUS) si 

va contribui la dezvoltarea si elaborarea materialelor de diverse tipuri: text, video, live-uri, 

grafica, editare, montare regie, precum si orice alte combinatii ale acestora in raport de 

specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmeaza a fi prestate. 



9. Prestatorul va asigura gestionarea continua a platformei detinute de PROEDUS, pe intrega 

perioada de desfasurare a contractului de prestari servicii, sub aspectul cel putin al 

urmatoarelor activitati - incarcarii, descrierii, etichetarii, incarcarii in categorii predefinite, etc. 

a materialelor didactice concepute. 

10. Prestatorul va asigura managementul operational al platformei de e-learning, avand la baza 

specificatiile si indicatiile Autoritatii Contractante. 

11. Prestatorul va asigura suport de specialitate pe parcursul desfasurarii webinariilor atat pentru 

reprezentantii PROEDUS cat si pentru celelalte categorii de utilizatori. 

12. Prestatorul va asigura gestionarea platformei online detinute de catre PROEDUS in scopuri de 

e-learning. 

13. Prestatorul va asigura incarcarea informatiilor pentru sustinerea activitatii de e-learning in 

cadrul platformei. 

14. Prestatorul va pastra legatura in permanenta cu cadrele didactice (persoanle indicate de catre 

PROEDUS) in scopul programarii sedintelor de filmare, asigurand asistenta de specialitate pe 

parcursul sesiunilor de e-learning. 

15. Prestatorul va colabora in permanenta cu cadrele didactice (persoanle indicate de catre 

PROEDUS) in vederea asigurarii suportului tehnic si material necesar, implicand personalul 

tehnic de specialitate  realizarea obiectivelor specific ce urmeaza a fi desfasurate. 

16. Prestatorul va asista profesorii (persoanele indicate de PROEDUS) la sesiunile de live 

streaming. 

17. Prestatorul va comunica in permanenta cu profesorii (persoanele indicate de PROEDUS) si le 

va acorda acestora indrumare si asistenta pe intreaga perioada sesiunilor de e-learning, 

asigurand in acest scop si regia tehnica necesara. 

18. Prestatorul va asigura materialele suport necesare bunei desfasurari a filmarii cursurilor, 

asigurand rularea pe platoul chroma key verde a materialelor (imagini, texte, ilustratii, grafice, 

etc.) indicate de catre profesori (persoanele indicate de PROEDUS). 

19. Prestatorul va asigura montarea si editatrea materialelor brute, asigurand prezentarea unor 

materiale finite, corespunzatoare atat din punct de vedere al continutului cat si al calitatii, in 

formate stabilite de Achziitor. 

20. Prestatorul va prezenta CV-urile personalului tehnic implicat in derularea contractului de 

prestari servicii, asigurand resurse umane suficiente si competente, avand experienta de 

specialitate in derularea de activitati similare serviciilor ce urmeaza sa fie prestate. 

21. Prestatorul are obligatia de a tine legatura in permanenta cu reprezentantii achizitorului, in 

vederea solicitarii si primirii vizei pentru fiecare material realizat de prestator. 

22. Prestatorul va garanta ca detine toate drepturile de autor si/sau conexe asupra operelor 

muzicale, interpretarilor, graficii sau orice alte elemente similare folosite pe intreaga perioada 

de derulare a contractului de prestari servicii. De asemenea Prestatorul va cesiona drepturile 

de autor si/sau conexe asupra operelor create Autoritatii contractante avand in vedere ca 

realizarea acestora a implicat actul de comanda al Autoritatii Contractante, nefiind indreptatit 

sa solicite nicio remuneratie suplimentara valorii contractuale stabilite. 

23. Orice rezultate sau drepturi legate de serviciile prestate, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice 

alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca urmare a prestării 

serviciilor ce fac obiectul prezentei cereri de ofertă, vor fi proprietatea Achizitorului, care le 

poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar. 



24. Prestatorul va asigura decorul necesar pentru dotarea spatiului in care se vor desfasura 

sesiunile de e-learning, in conformitate cu obiectivele cursurilor precum si cu indicatiile 

reprezentantilor PROEDUS si a cadrelor didactice. 

25. Prestatorul are obligatia sa asigure alocarea de resurse umane competente, familiarizate pe 

deplin cu sarcinile primite si sa se asigure in permanenta de disponibilitatea resurselor 

corespunzatoare pentru realizarea activitatilor prevazute in documentatia de atribuire. 

26. Prestatorul are obligativitatea de a implica în derularea contractului exclusiv personal calificat 

si atestat profesional pentru activitatea desfasurata. In cazul in care se procedeaza la 

modificarea personalului notificat Achizitorului la incheierea contractului, Prestatorul are 

obligativitatea de a informa Achizitorul despre o asemenea modificare în termen de 1 zi de la 

produce, prezentand in sustinere si documentele relevante privind calificarea si atestarea 

personalului nou implicat. 

 

Art.8.2. – Obligatiile achizitorului: 

1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile achiziţionate, de catre o persoana desemnata 

in acest sens. 

2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termenul de maxim 30 

zile de la emiterea facturii de către acesta.  

 

 

IX. VERIFICARI 

Art. 9.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor inscrise in prezentul 

contract, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini, 

incheindu-se cu aceasta ocazie o Nota de constatare (proces verbal). 

Art.9.2. – Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 

pentru acest scop. 

 

X. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 

Art. 10.1. – (1) Se vor plati numai serviciile real prestate si acceptate de beneficiar, documentele in 

baza carora se va efectua plata serviciilor efectiv prestate sunt: 

- Factura fiscala; 

- Raportul de activitate detaliat; 

- Anexa justificativa pentru prestarea de servicii partiale, daca este cazul; 

- Orice alte documente pe masura producerii lor. 

Art. 10.2. – Facturile fiscale se emit de prestator corespunzator serviciilor prestate. 

Art. 10.3. – (1) Plata facturilor emise de prestator se face de catre achizitor, in termen de maxim 30 zile 

calendaristice de la data inregistrarii acestora la sediul PROEDUS. 

(2) Prestatorul va factura serviciile prestate respectand, obligatoriu, prevederile din Legea nr. 227/2015 

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele din Normele de aplicare; 



(3) Plata facturilor fiscale emise de prestator se va efectua de catre achizitor, in contul prestatorului, 

deschis la trezoreria statului/banca in a carei raza teritoriala isi are sediul sau la care este luat in evidenta, 

dupa caz.   

 

XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA -PENALITATI 

Art. 11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, 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 0,01% pe zi din valoarea contractului. 

Art. 11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% 

din plata neefectuata. 

Art. 11.3. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 

lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură 

judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei 

obligaţiilor neefectuate. 

 

XII. RECLAMATII 

Art. 12.1. – In cazul in care beneficiarul serviciilor este nemultumit de serviciile primite si intocmeste 

o sesizare in scris catre prestator, formulate in mod clar si explicit, cu privire la deficientele constatate 

la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii, prestatorul are obligatia de a transmite catre 

PROEDUS continutul sesizarii si masurile luate. 

 

XIII. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

Art. 13.1. – Garantia de buna executie se constituie de catre prestator, in termen de 5 zile de la semnarea 

contractului, in scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa a contractului si in 

perioada convenita, cuantumul acesteia este de 5% din valoarea contractului. Modalitatea de constituire 

a garantiei de buna executie - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o 

institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. 

Art. 13.2. – Garantia de buna executie se elibereaza in termen de 14 zile de la ideplinirea obligatiilor 

contractuale, la solicitarea prestatorului. 

Art.13.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica 

acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 

 

XIV. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INCETAREA CONTRACTULUI 

Art.14.1. – Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin act 

aditional la prezentul contract. 

Art.14.2. – Partile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a contractului. 

Art.14.3. – Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 



a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectivului contractului; 

b) Prin acordul de vointa al partilor; 

c) Prin lichidarea sau declararea in stare de faliment a prestatorului; 

d) Prin denuntarea unilaterala a contractului (cu respectarea obligatiilor contractuale) in urma unui 

preaviz de 30 zile. 

e) Pierderea/suspendarea avizelor/autorizatiilor/licentelor si/sau orice alte situatii care determina 

imposibilitatea legala a prestatorului de a indeplini serviciile asumate 

f) Rezilierea contractului ca sanctiune contractuala pentru neindeplinirea si/sau indeplinirea 

necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre partile contractante.  

Art. 14.4. – Prezentul contract se considera reziliat de drept prin nerespectarea obligatiilor asumate prin 

contract, imputabila uneia din parti, dupa notificarea acesteia. Rezilierea se comunica in scris. 

Art. 14.5. – Rezilierea totala sau partiala a contractului nu are niciun efect asupra obligatiilor deja 

scadente intre parti. 

Art. 14.6. – In situatia in care achizitorul, prin organele sale de control sau prin alte mijloace, constata 

indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract si prin oferta 

depusa de ofertant, poate rezilia prezentul contract cu conditia notificarii prealabile a prestatorului, 

rezilierea operand, la terminarea seriei urmatoare seriei in care s-a facut notificarea si cu pierderea 

garantiei de buna executie. Prevederile prezentului paragraf nu inlatura raspunderea partii care in mod 

culpabil a cauzat incetarea contractului, pentru obligatiile contractuale neindeplinite. Cuantumul 

eventualelor daune interese generate de neindeplinirea/indeplinirea neconforma a serviciilor ce 

formeaza obiectul prezentului contract nu este limitat la cuantumul garantiei de buna executie.  

Art.14.7. – Neindeplinirea obligatiilor contractuale din cauza de forta majora, exonereaza de raspundere 

partea contractanta care o invoca. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta celeilalte parti in 

termen de 24 ore de la aparitia lor, transmitandu-se acte doveditoare in termen de 5 zile. 

 

XV. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

Art. 15.1. – Pretul nu poate fi ajustat pe perioada derularii contractului. 

 

XVI. FORTA MAJORA 

Art.16.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art.16.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

Art.16.3. - 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. 

Art.16.4. - 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. 

Art.16.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 



XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Art. 17.1. - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

Art. 17.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti din România.  

 

  

 

XVIII. CLAUZE SPECIALE 

Art. 18.1.- (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. 

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

Art. 18.2. – Acest contract nu poate fi cesionat. 

Art.18.3. – Orice diferend privind decontarea prestatiilor se va rezolva pana la expirarea perioadei de 

valabilitate a contractului, cu exceptia eventualelor sume de recuperate de catre PROEDUS de la 

prestator.  

Art. 18.3.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Parţile au înteles să încheie prezentul contract subsecvent în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.     

 

ACHIZITOR,                            PRESTATOR,  

 

Centrul de Proiecte Educationale                                              S.C ................ S.R.L 

si Sportive Bucuresti - PROEDUS                                             …………………….. 

DIRECTOR                  

                                                         

 


