Contract de prestari servicii
nr.______________data_______________
1. Partile contractante
Achizitorul ASOCIAŢIA CLUJ IT, cu sediul în România, Municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandului nr. 28,
e-mail contact@clujit.ro, având numărul de înregistrare RAF 174/2012, codul fiscal RO30866506, cont
RO31BRDE130SV71893841300, reprezentată prin Andrei Kelemen, având funcţia de Director
Executiv, în calitate de beneficiar, pe de o parte,
si
prestatorul SC ............................. SRL, adresa/sediul Romania, jud........, loc. ......... str. ................., nr.
..... telefon ....................., numarul de inmatriculare J...../......./......., codul fiscal RO........, cont
(trezorerie) ...................., reprezentat prin ..................., avand functia de...................., in calitate de
prestator, a intervenit prezentul contract
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
- contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă ale celor două părţi încheiat între un
achizitor, în calitate de beneficiar şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;
- Achizitor şi Prestator – părţile contractante , astfel cum sunt cele denumite de prezentul contract;
- servicii – activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
- standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în tema de proiectare
sau caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
- 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;
- zi – zi calendaristică; lună – luna calendaristică; an – 365 zile.
3. Obiectul si pretul contractului
3.1. - Prestatorul se obliga sa înceapa prestarea serviciilor începând cu 5 ianuarie 2021.
3.2 – Calendarul detaliat al activitatilor şi etapele de livrare vor fi stabilite dupa demararea efectiva a
contractului prin negociere directa între părţi.
Nr. Denumirea serviciilor
lot.
1 14 module de cate 4 sesiuni a cate 6 ore

Cant.
1

- Componente fundamentele pentru implementarea conceptului Internet of
Things in industrie
- Industry 4.0, Pneutronică și automatizari industriale
- Proiectarea competitivă a produselor inteligente și conectate
- Limbaje de programare ale roboților colaborativi/coboţilor
- Programare și aplicații cu roboți inteligenți
- Sisteme de Monitorizare și Control pentru Clădiri Inteligente și IoT
- Control Distribuit in Robotica utilizand Sisteme Open Source (ROS)
- Imprimare 3D și fabricație aditivă
- Realitate Augmentată I

1

UM
Pachet
servicii

- Realitate Augmentată II
- Realitate virtuală
- Aplicatii 3D interactive si jocuri video in Blender
- Proiectarea jocurilor in Unity3D si C#
-

Conținut pentru Medii Imersive

4. Condiţii de plată
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de servicii “Servicii de organizare de seminarii”, în tranşe în funcţie de etapele de livrare stabilite, în
maxim 30 zile de zile de la emiterea fiecărei facturi, şi numai după semnarea fără observaţii a
procesului verbal de recepţie a serviciilor care fac obiectul plăţii de către persoanele desemnate pentru
confirmarea executării prestaţiei.
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil
prestatorului de catre achizitor, este de .................. lei, din care .............. lei reprezinta TVA.
5. Clauze obligatorii
5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în
propunerea sa tehnică.
5.2. Prestatorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: reclamații și acțiuni în
justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu serviciile achiziționate, și daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură,
aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea fișei tehnice
întocmite de către achizitor.
5.3. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data înscrisă în ordinului de începere
a serviciilor scris de către achizitor, la adresele indicate.
5.4. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 de zile de la
recepția cantitativă și calitativă a serviciilor. Plata se face în tranşe pe bază de factură, conform etapelor
de livrare agreate.
5.5. Prețul contractului este fix și nu se actualizează.
5.6. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile
asumate prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca
penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea serviciilor
neprestate la solicitare.
5.7. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la recepția cantitativă și
calitativă a serviciilor, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,1 % pe zi din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
5.8. Nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de către prestator, duce la rezilierea de drept
a contractului de prestare, prin simpla notificare comunicată acestuia de către autoritatea
contractantă, în termen de 10 zile calendaristice, și dă dreptul autorității contractante de a pretinde și
plata de daune- interese.
5.9. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 30 de zile
de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrară interesului public.
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5.10. În condițiile art. 222 al. 2 din Legea 98/2016 actualizata, achizitorul are dreptul de a denunţa
unilateral contractul de achiziţie publică.
5.11. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris sau prin mijloace electronice – e-mail.
(2) Orice document transmis trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau fax, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract este valabil până la 31.07.2021.
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii în totalitate a obligațiilor
ambelor părți.
7. Termeni comerciali: DDP conform INCOTERMS 2000.
8. Aplicabilitate
Contractul intră în vigoare după semnarea de către ambele părți.
9. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară
c) alte documente, după caz.
10. Standarde
10.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în
propunerea sa tehnică.
10.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele
sau alte reglementări specifice.
10.3. Prestatorul garantează că la data întocmirii procesului verbal de predare a serviciilor prestate,
acestea au caracteristicile impuse prin documentaţia de atribuire, corespund reglementărilor în
vigoare şi nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare a
sistemelor, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
11. Caracterul confidenţial al contractului
11.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se
va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
11.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare
la contract dacă:
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
11.3. Date cu caracter personal
3

a) "Date cu caracter personal" înseamnă toate informaţiile referitoare la o persoană identificată sau
identificabilă, inclusiv, dar fără a se limita la angajaţii actuali sau foşti ai Prestatorului, membrii familiei
angajaţilor, persoanele aflate în întreţinere sau beneficiari, clienţii, consumatorii, furnizorii, partenerii
de afaceri sau contractanţii;
b) Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate sau care urmează să fie
efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie automat, ar fi crearea, accesul, colectarea,
înregistrarea, organizarea, stocarea, încărcarea, angajarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea,
consultarea, afişarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt mod, alinierea
sau combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
- în cazul în care Prestatorul, în executarea contractului procesează datele cu caracter personal, se
obligă să respecte toate legile şi reglementările privind confidenţialitatea şi protecţia datelor aplicabile
sarcinilor sale.
12. Drepturi de proprietate intelectuală
Prestatorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea fișei tehnice întocmite de către achizitor.
13. Prestarea serviciilor și documentele care le însoțesc
13.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile la destinația finală indicată de achizitor, respectând:
a) termenul de prestare: 31.07.2020
13.2. Prestatorul va transmite achizitorului următoarele documente:
1. Facturi
2. Livrabile conform ofertei tehnice înaintate
13.3. Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile au fost prestate parțial sau total se face după
recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de furnizor pentru prestare.
13.4. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor 13.1.-13.3.
14. Modalități de plată
Achizitorul are obligația de a efectua plata în tranşe, în funcţie de etapele principale de
livrare/prestare, către prestator în termen de maxim 30 de zile de la recepția cantitativă și calitativă a
serviciilor.
15. Penalități, daune-interese
15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea
serviciilor neprestate la solicitare.
15.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la recepția cantitativă și
calitativă a serviciilor, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,1 % pe zi din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
16. Rezilierea contractului
16.1. În condițiile art. 222 al. 2 din Legea 98/2016 actualizata, autoritatea contractantă are dreptul de
a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică.
16.2. Nerespectarea de către prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, atrage după sine
rezilierea de drept a contractului, prin simpla notificare comunicată acestuia de către autoritatea
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contractantă, cu un preaviz de 10 zile calendaristice, și dă dreptul autorității contractante de a pretinde
plata de daune-interese.
16.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de
zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrară interesului public.
17. Forța majoră
17.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
17.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și
în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
17.5. Daca forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. Soluționarea litigiilor
18.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
18.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și prestatorul nu
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluționeze de către instanțele judecătorești din România.
19. Limba care guvernează contractul
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
19.2. Toate documentele solicitate care nu sunt în limba română vor avea anexată traducerea în limba
română împreună cu atestarea conformității acesteia de ofertant.
20. Comunicări
20.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris sau prin mijloace electronice – e-mail.
(2) Orice document transmis trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în
momentul primirii.
20.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii
comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ....................... prezentul contract în doua exemplare,cate unul pentru
fiecare parte.
Achizitor
Asociaţia Cluj IT
Andrei Kelemen
Director Executiv

Prestator
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