
 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
 

Nr.  ..................../..........................2020 
 
1. Părţile contractante: 
NIDRI SERVICII S.R.L., cu sediul în localitatea București, Soseaua Giurgiului, nr. 123, 
sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 13567 / 2014, Cod Unic de 
Înregistrare (CUI): 33825543, cont  RO18.INGB.0000.9999.0709.1966, deschis la ING – 
Sucursala Victoriei,  reprezentată legal prin doamna Dat Firuta în calitate de 
Administrator, numită în continuare Furnizor, 
si 
S.C ....................................................S.R.L., cu sediul în ................................., str. 
...................................................., nr. ................., bl. ............., sc. ................, ap. .........., 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..................................................................., 
Cod Unic de Înregistrare (CUI):……………………….……………………………………., 
cont…………………………………………………………………………………………………., 
deschis la……………………………………………………………………………..reprezentată 
legal de ....................................în calitate de ..............................., numită în continuare 
Beneficiar. 
2. Obiectul contractului: 
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Furnizor a serviciului de formare 
profesională conform solicitărilor Beneficiarului stabilite prin acte adiționale încheiate la 
prezentul contract de prestări servicii. 
3. Durata contractului: 
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 
.................2020 și până la data de ......................2021 
La expirarea duratei contractuale, părțile pot stabili prelungirea prezentului contract, 
numai prin incheierea unui act aditional la prezentul contract in acest sens. 
4. Valoarea contractului: 
Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată se vor stabili, cu acordul părţilor, 
prin anexe la prezentul contract, care vor cuprinde ocupația solicitată, numărul de 
persoane, locul de desfășurare a cursului, pretul per cursant, perioada de desfasurare, 
etc. Neachitarea sumei in termenul stabilit atrage penalizari de 0,05%/zi din suma 
datorata. 
5. Obligaţiile părţilor: 
A) Furnizorul se obligă : 
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a 
metodologilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; 
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice necesare desfăşurării activităţii de 
formare profesională; 
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de 
absolvire la terminarea perioadei de pregătire teoretică şi practică, asa cum va fi convenit 
in act aditional la contract; 
 
 



 
 
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii; 
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în 
programul de formare profesională. 
f) să execute cu profesionalism și în termenul convenit prestările care fac obiectul 
prezentului contract. 
g) In cazul nerealizarii numarului minim de cursanti, Furnizorul poate exernaliza serviciul, 
respectand conditiile contractuale prezente. 
B). Beneficiarul se obligă: 
a) sa achite la inscriere o taxa de 200 lei/cursant,  suma care va fi dedusa din pretul 
cursului, si care in cazul retragerii/abandonului cursantului nu vor fi returnati. 
b) să achite pretul serviciilor primite la termenele stabilite prin contract / acte aditionale. In 
caz de nerespectare ale acestora, este obligat la plata unor penalitati de 0,05% pe zi de 
intarziere din suma datorata, dar nu mai mare de valoarea totala stabilita de comun 
acord. In vederea unei bune colaborari, furnizorul va pune la dispoziție toate informațiile 
necesare, informații care vor fi considerate ca fiind confidențiale de către ambele părți 
contractante. 
c) prin personalul înscris la cursuri se obligă 
- să frecventeze programul de formare profesională pe toată durata acestuia 
- să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea, potrivit scopului şi 
destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând 
degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 
- să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de 
formare profesională; 
- să respecte normele privind protecţia muncii. 
d) in caz de neprezentare la examen, Beneficiarul va suporta integral toate taxele de 
inscriere la examen, taxe pe care Furnizorul le plateste catre ISCIR pentru numarul de 
persoane neprezentate si declarate de Beneficiar  in vedererea sustinerii examenului 
final. 
- in caz de neprezentare, taxa pentru reprogramare la o(una) sesiune de examinare este 
in valoare de 200 lei / cursant, aceasta putand fi modificata prin act aditional la contract. 
6. Răspunderea contractuală 
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii. 
În cazul în care Furnizorul  nu își execută una din obligațiile contractuale va fi obligat la 
plata de penalități în cuantum de 0,1% aplicată la valoarea lucrărilor neefectuate. 
În cazul în care se dovedește că Furnizorul a produs daune din cauza neexecutării 
obligațiilor prevăzute în prezentul contract va fi obligat să despăgubească în totalitate 
Beneficiarul pentru pagubele produse, despagubirile neputand depasi valoara taxei 
platita de beneficiar. 
În cazul în care Beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive 
absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în 
derularea contractului, dar nu mai puţin de 20% din valoarea totală a cursului si nu mai 
mult de valoarea integrala a cursului. 
 
 



 
 
Nefinalizarea cursului din motive imputabile Furnizorului conferă Beneficiarului dreptul 
de a solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate. 
Părțile sunt obligate să nu divulge nici o informație obținută în timpul colaborării și 
furnizării de servicii conform prezentului contract. În caz contrar, partea vinovată va fi 
obligată la plata de despăgubiri conform prejudiciului creat. 
7. Forţa majoră 
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în 
condiţiile legii. 
Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va 
înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data 
începerii situaţiei de forţă majoră. 
8. Soluţionarea litigiilor 
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 
neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. 
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de 
judecată competentă, potrivit legii. 
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act 
adiţional la prezentul contract. 
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului. 
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: 
a) prin acordul de voinţă al părţilor; 
b) prin reziliere. 
c) prin neprelungirea prin act aditional, la sfarsitul perioadei contractuale. 
În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea 
lezată poate cere rezilierea contractului. 
Prezentul contract poate fi denunțat unilateral oricând în perioada de desfășurare cu un 
preaviz de 30 de zile calendaristice, in cazul in care nu exista servicii in derulare. In cazul 
cand exista servicii in derulare, acestea nu pot fi intrerupte. 
10. Clauze speciale 
Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea 
nu sunt contrare legii. 
11. Dispoziţii finale 
Prin semnarea prezentului contract fiecare parte isi exprima acordul pentru prelucrarea 
datelor strict pentru ceea ce s-a stipulat in prezentul act. 
Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat azi 
....................2020, în doua exemplare, din care unul pentru Furnizor şi unul pentru 
Beneficiar 
 
 
Furnizor,                                         Beneficiar, 
NIDRI SERVICII SRL 
Elisa Vaduva 

 


