Fondul Social European
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta
calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general
Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie „C.I.Parhon”
Titlul proiectului: „EndoMIP_Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din
sectorul medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact
populational”
Contract de finantare nr. 3060/08.12.2017
Cod SMIS: 108124.
Nr. Inregistrare Prestator:
……………/……………..

Nr. Inregistrare Beneficiar:
……………/…………………

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
SERVICII DE INCHIRIERE SALA CONFERINTE
I. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul
contract de prestari servicii
Între
INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I. PARHON”, adresa B-ul Aviatorilor
nr. 34-38, sector 1, Bucuresti, telefon 021 317 20 41, fax : 021 317 06 07, cod fiscal 4505367, cont
RO18TREZ7015041XXX000403 deschis la Trezorerie Sector 1, reprezentată legal prin Manager
Interimar Dr. Alexandru VELICU, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
Şi
Societatea ………………………, cu sediul in ……………………., telefon ……………, numar
inregistrare
Registrul
Comertului
……………,
CUI
…………….,
cont
……………………………….., deschis la ………………., reprezentat prin ……………….., avand
functia de …………., in calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definiţii
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 corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul al contractului;
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e) 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;
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
g) act adiţional - document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de servicii;
h) despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa
de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate, în urma
încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte ;
i) penalitate de întârziere - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
j) dobândă penalizatoare - dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea
obligaţiei respective la scadenţă, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
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.
3.3. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul prezentului contract il constituie SERVICII DE INCHIRIERE SALA CONFERINTE
– 4 zile (Covasna in perioada 16.08.2019 – 19.08.2019)”.
5. Preţul contractului. Modalităţi de plată
5.1. Pret pentru prestarea serviciilor este de ........... lei fara TVA, societatea nefiind platitoare de
TVA.
5.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată durata desfăşurării contractului.
5.3. Valoarea contractului cuprinde toate costurile cu resursele umane.
5.4. Achizitorul va achita contravaloarea serviciilor prestate în termenul convenit, respectiv 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia (fiind si data intrarii in vigoare) si
pana la 31.08.2019, inclusiv.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Oferta tehnico – finaciara;
b) Nota de fundamentare;
7.2. Documentele mentionate la art. 7.1. de mai sus fac parte integranta din prezentul contract.
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8. Obligaţiile prestatorului:
8.1. Prestatorul se obligă să respecte prevederile referitoare la protecţia muncii, in conformitate cu
legislatie aplicabila in materie, fiind exclusiv responsabil in acest sens.
8.2. Prestatorul se obligă să solicite toate informatiile de care are nevoie in vederea derularii, in mod
corespunzator, a prezentului contract.
8.3. Prestatorul se obligă să remedieze obiectiunile privind modul de prestare a serviciilor in termen
de 12 de ore de la data semnalarii acestora (obiectiunilor).
8.4. Prestatorul se obliga sa remedieze neregulile constatate în termenul/termenele stabilite de
comun acord.
9. Obligaţiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate în conformitate cu
prevederile Cap. 5 din prezentul contract.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate doar dacă sunt prestate in mod
corespunzător.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească in mod corespunzator obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita plata unor penalităţi in cuantum de
0,01% din valoarea totala a contractului, pe zi de întârziere. Penalitatile de intarziere se vor percepe
de catre achizitor pana la data la care prestatorul isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile
contractuale asumate.
10.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţia de plată, potrivit dispoziţiilor art. 5.7. din
prezentul contract, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare, conform
prevederilor art.8 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între
aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda penalizatoare nu poate depăși valoarea debitului restant.
11. Finalizare, întârzieri, sistare, reziliere/incetare
11.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data intrarii in vigoare a
contractului.
11.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă obligatiile stabilite, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, fără a depăși 12 ore, achizitorului. Modificarea
obligatiilor se face in scris cu acordul părţilor, în caz contrar prezentul contract încetează prin
transmiterea unei notificări prestatorului.
11.3. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) la expirarea duratei Contractului;
b) prin acordul părţilor în termenul de valabilitate;
c) în cazul falimentului, dizolvării, radierii sau încetării activităţii prestatorului.
d) in cazurile prevăzute la art.11.2 și la art. 14.5.
e) prin denuntarea uniterala, prin transmiterea unei notificari cu 15 zile calendaristice inainte.
12. Amendamente
12.1. Completările şi modificările aduse Contractului nu sunt valabile şi opozabile între Părţi decât
dacă sunt facute prin act adiţional.
13.Cesiunea
13.1. Nu este permisă cesiunea de către prestator a creanţelor născute din prezentul contract, a
serviciilor și obligaţiilor, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
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14. Forţa majoră
14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.
14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile si obligaţiile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen
de 7 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
14.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1. 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.
15.2. Dacă, în termen de 25 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil neînţelegerile apărute, acestea vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente din
Romania.
16. Protectia datelor cu caracter personal
16.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind
protecția datelor cu caracter personal.
16. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi,
inclusiv dar fără a se limita la:
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau
transferul informațiilor personale
• informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de
72 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția
acestuia,
• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul 679/2016.
16.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului
principal al contractului.
16.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua
toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate
prin această clauză.
17. Limba care guvernează contractul
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
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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 între părţi se pot face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax
si/sau e-mail.
18.3. In situatia in care o parte contractanta isi schimba datele de contact si/sau sediul este obligata sa
aduca la cunostinta celeilalte parti noile modificari in termen de 5 zile calendaristice de la data
modificari.
18.4. Comunicarile vor fi transmise Părţii în cauză la următoarea adresă:
Pentru Achizitor:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE
„C.I. PARHON”,
Adresa: Bucureşti, B-ul Aviatorilor 34-38, sector 1
Tel. 021 317 20 41, fax : 021 317 06 07
E-mail: contact@parhon.ro

Pentru Prestator:

19. Legea aplicabilă contractului
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract astăzi, ..................., în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
ENDOCRINOLOGIE „C.I. PARHON”

PRESTATOR,
Societatea
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