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CONTRACT DE SERVICII 
Încheiat astăzi: 25. 06. 2018 

Nr.: 256 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Încheiat pe de o parte între denumită în continuare Consultant, și între denumită în continuare Beneficiar, au 
convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Prestatorul de servicii îşi asumă responsabilitatea ca să îşi îndeplinească punctele de mai jos: 

III. DURATA CONTRACTULUI 
Colaborare începe la data de 25.06.2018. şi se încheie la data de 30.06.2018. 

IV. PREŢUL CONTRACTULUI 

a. Prețul contractului: se va fi achita in maxim 30 zile de la data de facturare. 
b. În caz de întârziere de plată se calculează o penalizare de 0,1% pe zi din valoarea facturii începând de la data 

scadentă, care este precizată pe factură. După 30 de zile de neplată se reziliază automat contractul, însă 
Beneficiarul nu va fi scutit de obligaţia de a achita valoarea facturii şi valoarea penalizării integrale. 

Consultant Beneficiar

Denumire: Asociatia Prisma COMUNA VETIS

Reprezentat prin: Filer Racz Lorand Laszlo Ilyes Iuliu

Funcția: presedinte Primar

Sediul: Cluj Napoca, Str. Napoca 2/27, jud. Cluj Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare

CUI: 25243064 3896577

IBAN RON: RO29BTRL01301205R66870XX -

Banca: Banca Transilvania TREZORERIA SATU MARE

nr. Serviciile oferite Obiectul Contractului 
(conform Anexa nr. 1)

Nr. persoane 
implicate

1. Testare 360 X 19

2. Curs de Teambuilding

3. Curs de Comunicare

4. Curs de LeaderShip (PublicLeader)

5. Curs de Managementul Conflictelor

6. Plan de comunicare interna

nr. Serviciile oferite Preti unitar Unitate Total

1. Testare 360 300 ron 19 pers. 5.700 ron

2. Curs de Teambuilding

3. Curs de Comunicare

4. Curs de LeaderShip (PublicLeader)

5. Curs de Managementul Conflictelor

6. Plan de comunicare interna

TOTAL 5.700 ron
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V. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE 
a. Pe durata contractului părţile contractante se angajează reciproc să nu divulge informaţii incluse în contract unei 
terţe persoane. 
b. Toate informaţiile confidenţiale legate de derularea prezentului contract pot fi folosite de personalul Prestatorului în 
singurul scop al obiectului prezentului contract. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti (sau tribunal 
arbitral), în cazul în care una dintre părţi: 
a. este declarată în stare de incapacitate de plătă sau a fost declanşată procedura de lichidare înainte de începerea 
executării prezentului contract; 
b. îşi încalcă oricare dintre obligaţiile sale după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că 
o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 

VII. FORŢA MAJORĂ 
a. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de ne-executarea la termen sau / şi de executarea în mod ne-
corespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă ne-executarea 
sau executarea ne-corespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de 
lege. 
b. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 3 zile înaintea evenimentului şi 
să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
c. Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice 
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune intereselor. 

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
a. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită 
dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
b. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 
primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
c. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. 
d. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia 
din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

IX. LITIGII 
a. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor. 
b. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

X. CLAUZE FINALE 
a. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
b. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi 
înlătura orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
c. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, ne-exercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de 
a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest 
drept al său. 
d. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare (3 pagini), azi 25.06.2018.  data semnării lui. 

 

 

Consultant Beneficiar

Asociatia Prisma COMUNA VETIS

reprezentant reprezentant

Filer Racz Lorand Laszlo Ilyes Iuliu

presedinte Primar
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Anexa 1: 
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Anexa nr. 2 
Încheiat astăzi: 27. 06. 2018 

Nr.: 255 
     

Proces verbal de constatare cu privire la serviciul oferit de Consultant 

Serviciile s-au realizat în conformitate cu cele mentionat în contractul nr. 255/25. 06. 2018. 

Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte, azi 27. 06. 2018. 

Parametrii Date

Data implementeri serviciului 26. 06. 2018.

Locatia Comuna Vetis, nr. 437

Nr. persona implicati 19

Produsul, serviciul oferit de catre Beneficiar Testare colectivitatii de munca

Costul serviciului 5.700 ron

Consultant Beneficiar

Asociatia Prisma Comuna Vetis

reprezentant reprezentant

Filer Racz Lorand Laszlo Ilyes Iuliu

presedinte primar


