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Preambul 
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a HG 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 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
prevederile din Regulamentul de implementare ENI CBC.s-a încheiat prezentul 
contract, între: 
 
 
ORAȘUL SEINI, str. Piața Unirii nr. 16, jud. Maramureș , reprezentată prin ec. 
Tulbure Gabriela Florica în calitate de primar , denumit în continuare  beneficiar,     
 
Și 
 
ASOCIAȚIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EDUCAȚIE ȘI 
INCLUZIUNE SOCIALĂ, cu Sediul în Galați: Strada Tineretului I, nr.16 – 16 A, 
Bl. LG1, Ap.20, județ Galați,  Cod unic de înregistrare : 24065805 şi contul 
RO71BTRLRONCRT0251192101 deschis la Banca Transilvania ,  reprezentată 
prin d-na Petcu Cornelia, în calitate de prestator. 
 
  
  2. Definiţii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, așa 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; 



 
    3. Obiectul principal al contractului 
   3.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de susținere discurs pe teme 
profesionale prin asigurarea a 4 formatori pentru susținere prezentări cu tematica     
,, Integrarea socio – profesională a elevilor absolvenți ai educației tehnologice pe 
piața forței de muncă în cadrul Proiectului „STEM Educație în Școlile Vocaționale 
și Profesionale”, Cod EMS ENI: 2SOFT 1.1/23, finanțat  de către Uniunea 
Europeană în cadrul Programului Operațional Comun RO-UA 2014-2020. 
    3.2. - Discursurile vor fi susținute de formatori  timp de  3 zile conform Agendei 
stabilite în perioada 29 – 31.03.2021. 
    3.3. - Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract 
pentru serviciile prestate.    
 
    4. . Preţul contractului 
    4.1. - Preţul contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, este de 1.440,00 
lei, la care se adaugă TVA. 
 
    5. Durata contractului 
   5.1.  - Durata prezentului contract este pe toată perioada workshop-ului organizat 
în cadrul proiectului. 
 

 6. Executarea contractului 
 6.1. - Executarea contractului începe la data semnării contractului. 
 
  7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
  7.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract. 
 
  8. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
  8.1. - Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 
de zile de la emiterea facturii. 
 

     9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
  9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 2% 
pentru fiecare zi de întârziere, din preţul contractului. 
  9.2. - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 de zile 
de la expirarea perioadei convenite conform pct.8.1, atunci acesta are obligaţia de 
a plăti ca penalitate o sumă echivalentă cu 2% pentru fiecare zi de întârziere din 
plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor. 
 
 
 



 
Clauze specifice 

 
 10. Garanţia de bună execuţie a contractului   
 10.1 -  nu este cazul 
 
 11. Recepţie şi verificări 
 11.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 
 
 12. Ajustarea preţului contractului 
 12.1 – Prețul contractului nu se ajustează.  
 
   13. Forța majoră 
   13.1   -  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
   13.2 – Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
 
   14. Legea aplicabilă contractului 
   14.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
    Părţile au înţeles sa încheie astăzi, 26.03.2021 prezentul contract în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
               Beneficiar,                                                       Prestator, 
          ORAȘUL SEINI                           ASOCIAȚIA INSTITUTUL ROMÂN 
                   Primar                                    PENTRU EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE  

     ec.Tulbure Gabriela Florica                               SOCIALĂ 
                                                                                      Reprezentant, 
                                                                                          Petcu Cornelia   
   
                           

 
        Secretar general, 
         Danci Gabriela 
 
 
 
     Coordonator regional, 
      Bogdan Raul Florin 
 
 
 
      Serviciu Economic 
          Trif  Liliana 


