
1 

 

CONTRACT SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE  

NR......................./................................ 

 
 

 

1. Preambul 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii de Guvern 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, intre 

 

Autoritatea contractanta Primaria Comunei Stefanestii de Jos, cu sediul in sos. Stefanesti, 

nr.116, comuna Stefanestii de Jos, Ilfov, cod fiscal 4420775, tel/fax 021.361.35.29, reprezentata 

prin domnul Stefan Ionel Robert – Primar, in calitate de achizitor , pe de o a parte, 

 

şi  

 

SC ....................................., cu sediul in ................................................................., inregistrata la 

Registrul Comertului sub numărul ................................., CIF ..................................., cont IBAN 

(trezorerie, bancă) ……………………………………., deschis la 

…………………………………., reprezentat de ............................................ , în calitate de 

prestator, pe de altă parte 

 

 

2. Definiţii   

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

a.contract - actul administrativ care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 

între o autoritate contractantă - în calitate de achizitor şi un prestator de servicii - în calitate de 

prestator;  

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 integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d.servicii - totalitatea activităţilor a căror prestare face obiectul contractului, aşa cum sunt 

cuprinse în solicitarea de oferta/caietul de sarcini;  

e.forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 fortă 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; 

j. zi - zi calendaristică;  

k. an - 365 de zile. 
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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. Prestarea de „ ……………………………………", cod CPV …………………………………., 

respectiv servicii de organizare eveniment ………………………………., in conformitate cu 

Solicitarea de Oferta si Oferta prezentata. 

 

5.Obligatiile partilor 

5.1. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele activitati: 

- prestatorul isi va asuma responsabilitatea sa asigure resursele umane competente necesare 

pentru realizarea serviciilor de organizare eveniment  conform cerintelor, la termenele stabilite si 

conform legislatiei din domeniu.  

- prestatorul isi va asuma responsabilitatea privind calificarea si competenta personalului 

folosit ; 

 - prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 

muncii specifice activităţii; 

- prestatorul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli, indiferent de natura, pentru care responsabilitatea 

revine prestatorului. 

5.2.Achizitorul se obliga: 
- sa puna la dispozitie orice informatie pe care o considera necesara pentru indeplinirea 

contractului; 
- sa coordoneze, sa verifice si sa confirme prestatiile efectuate si raspunde doar pentru 

dispozitiile emise; 
- sa plateasca prestatorului in termen de 30 de zile de la emiterea facturii si in functie de 

bugetele alocate. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Contractul se incheie pe perioada desfasurarii evenimentului organizat de Primaria Comuna 

Stefanestii de Jos, in conformitate cu cerintele din Solicitarea de oferta, dar nu mai mult de 

.................. de la semnarea contractului. 

6.2. Contractul de servicii intra in vigoare de la data semnarii de ambele parti. 

 

7. Pretul si modul de plata: 

7.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de ............................ fara TVA la care 

se adauga TVA in conditiile legislatiei in vigoare. 

7.2. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele ce rezulta din 

tarifele declarate in oferta financiara, anexa la contract, dupa receptia serviciilor, pe baza 

documentelor justificative prezentate. 

7.3. Receptia serviciului se va face de reprezentantii desemnati ai primariei Comunei Stefanestii 

de Jos, Ilfov. 

 

8. Penalitati daune-interese 
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8.1. In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati ,o 

surna echivalenta cu o cota procentuala si anume 0,01%/zi. 

8.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei prevazute la art.4, pct.4.2, alin 3, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala de 0,01%/zi din plata neefectuata. 

 

9. Rezilierea contractuiui 

9.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul 

parti lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii si de a pretinde plata de daune-

interese 

 

10. Cesiunea 

10.1 Prestatorul nu poate transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa 

obtina acordul achizitorului. 

 

11. Forta majora 

11.1  Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 

11.2  Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 

a prejudicia drepturile ce ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

11.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

parti,imediat si in mod complet ,producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la 

dispozitie in vederea limitari consecintelor. 

11. 4 Daca forta majora actioneaza sau se estirneaza ca va actiona o perioada rnai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de pun drept a prezentului 

contract,fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

12. Solutionarea litigiilor 

12.1 Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 

cu indeplinirea contractului. 

12.2 In caz contrar litigiile aparute intre partile contractante vor fi solutionate de catre instanta 

competenta de pe raza judetului Ilfov.  

 

Prezentul contract se incheie astazi …………….., in doua exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte contractanta. 

 

 

   
ACHIZITOR, PRESTATOR, 

PRIMARIA COMUNEI STEFANESTI DE JOS ................................   

....................................  

  

 


