
1 
 

MUNICIP IUL  BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

 

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” 

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,                                     București  Cod fiscal: 36772516 
Telefon: 0756.144.831               E-mail: contact@cultural5.ro 

 
 

 
Secţiunea IV - Clauze contractuale 

 
 

MODEL 
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  

 
 

 
1. Părţi contractante 

 
Încheiat între:  
 
1.1.   CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”, cu sediul în 
București, Sectorul 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, CIF 36772516, email: 
centrulcultural@sector5.ro, tel 0756144831 având contul IBAN nr: 
RO39TREZ24G670330200109X, deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentat legal prin Silviu 
Cristian VOICU, în calitate de Director General, denumit în cele ce urmează „Achizitor” 

Și 

1.2. ……………………………………………., cu sediul în 
…………………………………….., înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 
……………………….., C.U.I. ……………………….., având contul 
…………………………….. deschis la ..........................................., reprezentată legal prin 
…………………… în calitate de …………………., denumit în cele ce urmează „Prestator”. 

2.  Definiţii 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor şi un furnizor de servicii, în calitate de prestator; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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) produse – produsele folosite pentru realizarea serviciilor; 
e) servicii – privind mediul de lucru, de măsurare a nivelului de expunere a factorilor de risc; 
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în oferta 
prestatorului; 
g) locația - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile; 
h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
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apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 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; 
i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 

3. Obiectul contractului 
3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă servicii de tipărire și livrare vouchere pentru 

cursuri de formare profesională în cadrul programului „Voucher educațional“, cod CPV 
79823000-9 Servicii de tipărire și de livrare (Rev.2), conform HCL Sector 5 cu 
nr.71/31.03.2021, prin care Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pune la dispoziția 
cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 5, un voucher în 
valoare de 1000 lei, pentru cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în ceea ce privește 
utilizarea metodelor și platformelor digitale. Numărul de vouchere este de 1.192. 

3.2. Voucherul va fi sub formă de carnet de vouchere cu următoarele specificații: 
- Format standard 135/70; 
- Carnetul conține 5 file a 100 lei și 10 file a câte 50 lei cu copertă față/spate; 
- Numărul este de 1.192 de carnete; 
- Hârtie interioară de minim 130 g/mp;  
- Copertă cartonată de legătorie 2.5 mm; 
- Interior din policromie, 4+4 culori; 
- Fiecare exemplar înseriat individual; 

 
4. Obligațiile părților 

4.1. Prestatorul se obligă să: 
Presteze serviciile de tipărire și livrare vouchere prevăzute în prezentul Caiet de sarcini cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 

Prestatorul este obligat să fie autorizat și pe deplin responsabil pentru tipărirea 
voucherelor educaționale, pentru care trebuie să aibă ca parteneri ……….. centre de formare a 
competențelor digitale. 

Prestatorul se obligă să asigure securitatea livrării voucherelor educaționale 
Achizitorului după transmiterea comenzii și validarea acestei. 

Prestatorul se obligă să asigure elementele de securitate ale voucherului conform 
legislației specifice. 

Prestatorul se obligă să păstreze în condiții de siguranță datele primite de la Autoritatea 
Contractantă, să asigure confidențialitatea acestora, să nu le utilizeze în alte scopuri decât cel 
pentru care au fost primire. 

Prestatorul răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru îndeplinirea prevederilor şi 
obligaţiilor ce rezultă din prezentul Caiet de sarcini. 

Pe durata derulării contractului, Prestatorul are obligaţia de a respecta toate prevederile 
legale în vigoare privind: 

a. protecţia, sănătatea şi securitatea muncii şi asigurările sociale; 
b. prevenirea şi stingerea incendiilor; 
c. calitatea produselor și a serviciilor.  

4.2. Orice disfuncționalități apărute în prestarea serviciilor pe perioada de desfășurare a 
prezentului contract atrage răspunderea Prestatorului. 

4.3. Achizitorul se obligă să: 
a) pună la dispoziția prestatorului, în timp util, toate datele solicitate de către acesta în 

vederea realizării studiilor și rapoartelor; 
b) plătească Prestatorului prețul convenit în conformitate cu specificațiile din Cap. 5. 
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5. Remunerații și condiții de plată 
5.1. Prețul serviciilor este de …………………. Lei fără TVA.  Plata serviciilor se va în 
maximum 30 zile de la recepția serviciilor și primirea facturii de către Achizitor. 

 
6. Durata contractului 

6.1.  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și a 
înregistrării la sediul achizitorului și este valabil până la data de 15.11.2021. 

 
7. Standarde 

7.1. Serviciile vor fi realizate în baza contractului și vor respecta standardele în domeniu.  
7.2.  Prestatorul  este obligat să aibă toate autorizațiile, avizele în domeniu. 

8. Caracterul confidenţial al contractului 
8.1.  - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 
a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 
8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire;  
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Recepţie, inspecţii şi teste 
9.1.     Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a prezenta, recomanda, filma astfel 
încât să rezulte calitatea serviciilor ce sunt prestate. 

 
10.  Condiții de calitate a serviciilor 

10.1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciile furnizate prin contract respectă 
standardele în domeniu. Prestatorul are toate avizele necesare, respectă toate condițiile de 
calitate, autorizare.  
10.2. Prestatorul este direct răspunzator de calitatea serviciilor. 

 
11. Modalităţi de plată 

11.1. Plata facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor de tipărire și livrare vouchere 
educaționale și a facturii privind valoarea nominală a voucherelor tipărite, se va efectua 
în lei, prin ordin de plată în contul prestatorului, conform legii, după recepția acetora la 
sediul Achizitorului. 

11.2. Plata serviciilor de tipărire și livrare vouchere educaționale se va face în  maximum 30 
zile după recepția acestora. Pentru neîndeplinirea în totalitate sau îndeplinirea defectuoasă 
a serviciilor prestate și nelivrarea produselor, Achizitorul este îndreptățită să rețină 
proporțional cu serviciile neexecutate sau executate parțial și produsele nelivrate din prețul 
contractului.  

11.3. În cazul în care beneficiarii programului nu au folosit voucherele până la sfârșitul 
proiectului/contractului, aceștia sunt obligați să returneze voucherul până la data de 
15.11.2021. 
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12.  Amendamente 

12.1.  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 

13. Penalităţi, daune-interese 
13.1.    Pentru întârzierile în prestarea serviciilor și neexecutarea acestora conform 
termenelor stabilite în prezentul contract, Achizitorul este îndreptățit să rețină din prețul 
contractului proporțional cu neexecutarea acestuia. Constatarea deficiențelor va fi făcută de 
către o comisie numită de către Achizitor; 
13.2. Pentru nerespectarea obligaţiilor băneşti prevăzute în prezentul contract, Prestatorul are 
dreptul la încasarea de penalitaţi în cota de 0,01% din suma neachitată, pentru fiecare zi de 
întârziere. Cuantumul penalitatilor nu poate depăşi cuantumul creanţei restante asupra căreia 
sunt calculate. 
13.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile 
asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a reține din prețul Contractului până 
la 100%, în funcție de gradul de neexecutare. 
 

14. Rezilierea contractului 
14.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
 

15.  Forţă majoră 
15.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.3. - 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. 
15.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 
15.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

16.  Soluţionarea litigiilor 
16.1. - 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 legătură 
cu îndeplinirea Contractului. 
16.2. Dacă părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  
 

17. Limba care guvernează contractual 
17.1. - Limba care guvernează Contractul este Limba Română. 
 

18. Comunicări 
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. 
18.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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19. Legea aplicabilă contractului 

19.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare din România. 
 
Prezentul Contract conține ………….. pagini și a fost încheiat la sediul Achizitorului, în data 
de …………………………. în două exemplare, în limba româna, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, ambele având valoare egală. 
 
ACHIZITOR,                                                                         PRESTATOR, 
 
CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET                                                        
„ȘTEFAN IORDACHE” __________________ 
   
Director General,                                                                                      
Silviu Cristian VOICU                                                                   
 
 
 
Șef Compartiment Economic,  
Georgeta DABIJA 
 
Serviciu Achiziții și Investiții 
Mirela Daniela Ionela STANESCU 
 
Șef Serviciu Dezvoltare, Proiecte, Evenimente și Marketing 
Alina Elena DOBRINESCU - GRIGORE  
    
   
 Birou Juridic și Resurse Umane 
Alina Alexandra DOMBROVSKI        


