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CONTRACT DE SERVICII 
nr. beneficiar: 1642   din  14.03.2022    

                                                        nr. prestator:      87   din   14.03.2022 

 

 

1. Preambul 

Prezentul contract se încheie în temeiul: 

-  art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 care prevede: „Autoritatea contractantă are obligaţia publicării 

unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau 

mai mare decât următoarele praguri valorice: (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a 

achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este 

mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 

este mai mică de 450.200 lei.”. 

- art. 1270 Cod Civil si cu respectarea principiilor instituite de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, 

nerestrictionand accesul operatorilor economici la procedurile de achizitie publica.  

- art. 231 din Legea 98/2016 care prevede: “În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, sunt 

aplicabile dispoziţiile dreptului comun.”. 
 

Părţile 
Orașul Nădlac, cu sediul în strada 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, localitatea Nădlac,cod poştal 315500, 
tel:0257.474.325, Cod Unic de Înregistrare 3518822, reprezentată legal prin Mărginean Ioan Radu, având funcţia 

de Primar, în calitate de BENEFICIAR, pe deoparte 

şi 

S.C. SOLUȚII CONTROL INTERN S.R.L.,  cu sediul în localitatea Timişoara, str. Acad. Aurel Bărglăzan, 
nr. 3, camera 3, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timişoara, cu nr. J35/1979/2018, Cod Unic de Înregistrare 

39474395, Cont IBAN RO05TREZ6215069XXXX024470, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată legal 

prin ……, având funcţia de Administrator, numită în continuare PRESTATOR, pe de altă parte. 
 

2. Definiţii 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. Beneficiar şi Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse – documentaţii, orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Prestatorul 

se obligă, prin contract, să le furnizeze Beneficiarului; 

e. servicii – servicii de instruire, consiliere, şedinţe de consultanţă la sediul Beneficiarului şi orice alte asemenea 
obligaţii care revin Prestatorului prin contract; 

f. online – prin intermediul reţelei Internet 

g. destinaţie finală – locul unde Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC). 

i. forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi îndeplinirea 
contractului. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitatea de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 

j. zi – zi calendaristică, an – 365 de zile 
k. termen de finalizare a documentaţiei (din propunerea tehnică) – numărul de zile, considerat necesar de către 

prestator pentru finalizarea documentaţiei, inclusiv ziua în care prestatorul predă documentaţia autorităţii 

contractante. 
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l. consiliere online – serviciu de instruire cu privire la implementarea cerinţelor OSGG 600 din 2018, efectuat de 

catre Prestator în beneficiul Beneficiarului prin intermediul reţelei Internet.  
 

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. 
 

4. Obiectul contractului 

 

4.1. Prestatorul se obliga sa asigure asistenta in domeniul SCIM şi mentenanţa documentelor SCIM, SNA, GDPR 

(raportari trimestriale, semestriale si anuale(suport de curs si alte drafturi)) prin servicii de instruire la sediul 

beneficiarului, dedicate intelegerii si interpretarii prevederilor legislative;  
4.2. Prestatorul se obligă să asigure cursul de instruire în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial 

(SCIM)(3 sesiuni x 3 ore), pentru participanţii din partea aparatului propriu al primarului Orașului Nădlac.  
4.3. Prestatorul se obligă să asigure 5 ședințe de consultanta specializate la sediul Beneficiarului, pentru 

interpretari legislative in domeniile de competență  
4.4. Prestatorul se obligă să asigure consiliere online timp de 12  luni de la încheierea contractului şi telefonic 

privind utilizarea „Modelelor lucrative oferite ca și suport SCIM, GDPR, SNA” în cadrul Primăriei. 
 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul contractului, adică preţul şedinţelor de consiliere specializată în domeniul SCIM si al serviciillor 

auxiliare este de 35.000 lei, la care se adaugă TVA, PRESTATORUL fiind plătitor de TVA, astfel că valoarea 
totală va fi 41.650 lei TVA inclus, conform ofertei financiare care face parte integrantă din prezentul contract. 

5.2. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.  
5.3. Plata se va efectua către Prestator în 3 tranşe, după cum urmează:  

 

- factura nr. 1, in valoare de 13.883,33 lei va fi emisă după semnarea procesului verbal de recepție a predării 

documentelor model (suport de curs  si alte drafturi)  in format electronic , urmând a fi plătită în termen de 30 
zile; 

- factura nr. 2, in valoare de 13.883,33 lei va fi emisă după semnarea procesului verbal de recepție al  primelor 

trei ședințe de consiliere specializată. 

- factura nr. 3, in valoare de 13.883,33 lei va fi emisă după semnarea procesului verbal de recepție al  ultimelor 

două ședințe de consiliere specializată. 

 

6. Durata contractului 
6.1.  Prezentul contract intră in vigoare la data semnarii lui de ambele părţi şi va inceta in termen de 12 luni.     

Prezentul contract poate fi prelungit prin act adiţional semnat de ambele parti, in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare. 
 

7. Documentele contractului. 
7.1.  Din prezentul contract face parte integrantă oferta tehnică şi financiară. 

 

8. Obligaţiile Prestatorului. 

8.1. Prestatorul se obligă să susţină şedinţele de consiliere specializată în domeniul SCIM, SNA, GDPR  

8.2. Prestatorul va asigura consilierea online şi telefonic în mod gratuit, pentru Primarie, pentru o perioadă de 12 

luni începând cu data semnării contractului.  
8.3. Prestatorul se obligă, ca, in caz de control al autorităţiilor competente, să fie la dispoziţia beneficiarului, 

inclusiv cu vizită la sediul beneficiarului, în cazul în care se solicită asta!  
 

9. Obligaţiile Beneficiarului. 
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9.1. Beneficiarul se obligă să numească o persoană responsabilă cu derularea contractului ale cărei atribuţii vor fi 

asigurarea prezenţei personalului care va fi instruit la şedinţele de instruire şi realizarea recepţiei serviciilor 

furnizate. Procesele verbale de receptie a serviciilor şi produselor furnizate vor fi semnate de catre 

responsabilul cu implementarea SCIM din partea beneficiarului ( sau inlocuitorul acestuia ) şi conducatorul 
institutiei publice beneficiare.  

9.2. Beneficiarul se obligă să folosească " Modele lucrative pentru actualizarea și dezvoltarea OSGG 600" numai 

în cadrul Primăriei, să nu o folosească în niciun fel în cadrul instituţiilor partenere, subordonate, în coordonare 
sau în orice alt fel de instituţii, fară acordul scris al Prestatorului. 

9.3.  Beneficiarul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru furnizarea 

contractuală. 
9.4. Beneficiarul se obligă să asigure prezenţa personalului la instruire. Ședințele de consiliere se vor organiza la 

date convenite de comun acord cu Prestatorul. 

9.5. Beneficiarul se obligă să asigure spaţiu de lucru corespunzător pentru organizarea şedinţelor de consiliere. 
 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte sa predea documentaţia şi să işi respecte  
obligaţiile contractuale, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, cu titlu de 

penalitate, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea totală a contractului. 

10.2. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile contractuale, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 
plăti, cu titlu de penalitate, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1%  pe zi din plata neefectuată. 

10.3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără 

nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment in perioada contractuala, cu condiţia ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, 
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 

la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

11. Asigurări şi servicii 

11.1. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
cadrul susţinerii serviciilor, angajate prin contract.  

11.2. La primirea unei astfel de notificări, Prestatorul are obligaţia de a remedia disfuncţionalitatea în termen de 

72 de ore, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. 
 

12. Amendamente 

12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor cirscumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 

13. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de 
execuţie. 

13.2. În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere 

în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalităţi Prestatorului. 
13.3. Îndeplinirea contractului implică respectarea clauzelor contractuale de către ambele părţi ale contractului.  

 
 

14. Cesiunea 

14.1. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în 

prealabil, acordul Beneficiarului. 
14.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract. 

 
 

15. Forţa majoră 
15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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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 să ia orice măsură care îi stă la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

15.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe 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 vreauna din 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

16. Soluţionarea litigiilor 

16.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se iveste între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
16.2. Dacă după 15 zile de la începerea tratativelor, Beneficiarul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti din România. 
 

17. Limba care guvernează contractul 
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

18. Comunicări 

18.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
18.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 
 

19. Legea aplicabilă contractului. 

19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înţeles să încheie azi  14.03.2022,  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.     

 
 

BENEFICIAR PRESTATOR 

 


