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Contract de prestari servicii
de formare profesionala

FRiMARIA I\i1UNICIPIIJLUI BUCURE$TI
i OIRECTIAGENERALA
! ::}f: POLITIE LOC/I,LA 51 CONTROi_i C~:,iJ) ,," /9[eli 'l?
I ZiUI\ ,f.1 LUNA Q.L.~"",2J.I..,h. ...~ ..... __ ~"., ..__ ,, _ __,, . " H.__ '~".·.·_· _ ••

in temeiul art, 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu privire la achizlnlle publice - in cazul in
care autoritatea contractantaatribuie un contract de achizilie publica ce are ca obiect prestareade
servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2, atunci autoritatea contractanta aplica pe tot
parcursul procedurii de atribuire principiiIe prevazute la art. 2 alin (2)

1. Partile contractante

Directia Generala de Politle Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul in
Bucuresfi, str. B-dul Libertatii nr. 18, BI. 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod
fiscal 28412052, cont IBAN R055TREZ24G610304201300X deschis la trezorerie sector 5,
reprezentataprin d-nul $tefan Vasii - DirectorGeneral in calitate de beneficiar, pe de 0 parte,

n ~i

S.C Faxmedia Consulting S.R.L., furnizor autorizat de formare profesionalapentru adulti
Sediul: Ploiesfi, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 25C, cod postal 10001O,telefon/fax:
0244 - 573.071; e-mail: office@faxmedia.ro;Numar inregistrare Registrul Comertului:
J29/177/2003;C.U.I. RO 15185560;cont: R083 TREZ 521 5069 XXX001427 deschis la Trezoreria
Ploie~ti; reprezentata prin Mircea-AlexandruMATEI, administrator - director general, in calitate de
prestator_servicii de formare profesionala, pe de alta parte.

2.Definilii
2.1 - in prezentulcontract urmatoril termeni vor fi lnterpretsf astfel:
a) contract - prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) beneficiar ~i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c) prelul contractului • pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala~i corespunzatoarea tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a carer prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, masinie, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f) forla majora - reprezinta 0 imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
irnprevizibila ~i lnevitabila, care se afla in afara controlului oricarel parti, care nu se datoreaza
gre~elii sau vinei acestora, ~i care face lmposiblla executarea ~i, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiv8, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
g) zi - zi calendarlsfica;an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - in prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural $i vice versa, acolo unde acest lucru este permisde context.
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3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectulcontractulu;
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de formare profesionala cod CPVB0530000-Bin
perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract,

5. Pretul contractu lui
5.1 Pretul serviciilor de formare este de BOO,OO lei fara TVA/persoana
5.2 Valoarea totals a contractului este de 95200,00 lei din care 15200,00 lei TVA ( 100 persoane x
BOO.OO lei = BOOOO,OO lei fara TVA)
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata
se va face din articolul bugetar 20.13
5.4 Pretul ofertat ramane ferm pe toata durata de executare a contractului.
5.5 Pretul maxim convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,
platibil prestatorului de catre beneficiar este dat de suma tuturor cursurilor prestate, la pretarile din
GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE 201B (preturi cu TVA).
Pretul va fi platit de catre beneficiar numai pentru cursurile de formare profesionala comandate in
baza FISEI DE iNSCRIERE VIZATE DE CATRE CONDUcATORUL INSTITUTIEI si la care, r ,

angajatii sal au participat efectiv. in cazul in care beneficiarul rezerva 0 participare la curs ~i 0
enuleaza din motive obiective, poate reprograma respectiva participare la curs, poate inlocui
persoana parflcipanta sau poate solicita restituirea sumelor platite dar numai cu condlpa ca
prestatorul sa fie instiintat de respectiva anulare cu cel putin 3 zile lucratosre inaintea inceperii
cursului, prin nota sensa;
5.6 Facturarea cursurilor se va face cu 0 lei TVA pentru serviciile de formare profeslonala
autorizate A.N.C.
5.7 Beneficiarul poate solicita prestatorului ~i efectuarea unor programe specifice atat ca terna cat
sl ca durata, caz in care prestatorul analizeaza ~i raspunde solicitarii in termen de cel mult 5 zile,
fara sa fie obligat sa accepte organizarea acestora; In cazul in care programele de formare
profesionala specifice solicitate de catre beneficiar ~i acceptate de catre prestator au 0 durata mai
mare decat cele propuse prin grila programelor de formare 201B, pretul se va calcula astfel: pretul
cursului propus in grila lrnpartit la numarul de zile din grila alocat respectivului curs inmultit cu
nurnarul de zile cerut de catre beneficiar.
6. Duratacontractului
6.1 Durata prezentului contract este pana la 31.12.201B.
6.2 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia apllcsblla.
7. Obligatiileprestatorului
7.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioadele
convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate, cursuri formare profesionala cu durata de 40
ore ( 7 zile de curs ~i 0 zi examinare).
7.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si pertorrnantele prezentate in grila
programelor de formare proteslonala, anexa la contract.
7.3 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
grila programelor de formare profesionala.
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7.4 In cazul cursurilor tip ECDL sau tip "competente informatice", prestatorul va asigura, pe langa
dotarile si materialele standard oferite prin grila programelor de formare 2018 ~i tehnica de lucru
specificas' necesara (laptop pentru fiecare cursant, sala mobila autorizata ECDL).
7.5 Prestatorul se obliga sa raspunda de cazarea partlclpantlor la programele de formare In
conformitate cu oferta de cazare cuprinsa In grila programelor de formare, In sensul ca va asigura
serviciile cu cazarea partlclpantllor. in cazulln care, din motive obiective, Prestatorul va schimba
locatia de desfasurare a unui curs, acesta trebuie sa asigure 0 locatle simllara ca ~i calitate iar
pretul nu va depasi pretul ofertat pentru locatla initiala;
7.6 Participarea la programele de formare profeslonala aferente prezentului contract NU este
condltonata de acceptarea serviciilor de cazare oferite de Prestator .Achizitorul poate asigura
cazarea cursannlor sai prin mijloace proprii sau de alta natura lnsa, In acest caz, Achizitorul
lntelege ca angajatii sai particlpan] la cursuri nu pot beneficia de facilitatile sau gratuitatile din
oferta Prestatorului legate de cazare, indiferent de natura acestora.
7.7 Prestatorul se obliga sa despaqubeasca beneficiarullmpotriva orlcaror:

i) reclamaf ~i actluni In [usfitle, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, rnarci lnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile folosite pentru sau In legatura cu serviciile prestate, ~i
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptla situatiei In
care 0 astfel de lncslcare rezulta din respectarea unor cerinte expres formulate de cane
achizitor.

7.8 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu profesionalismul ~i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i In conformitate cu legislatia in vigoare In
domeniul formani ~i cu standardele de management al calitatii pe care Ie are implementate.
7.9 Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de
~i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.
7.10 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit - grila programelor de formare protesionala in cazul in care prestatorul anuleaza
un program de formare, din vina sa exclusiva, acesta este obligat sa reprogrameze cursantil
inscrisi de comun acord cu beneficiarul sau, daca reprogramarea nu este posibila sau aqreata de
catre beneficiar, sa restituie deindata toate sumele incasate pentru cursantii tnscns: la programul
anulat. Totodata, este raspunzator atat de siquranta tuturor operetunilor ~i metodelor de prestare
utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Prestatorul NU este
responsabil de protectia ~i siguranta cursantilor in afara orelor de curs sau in timpul orelor de curs
daca ace~tia lipsesc.
8. Obligatiile beneficiarului
8.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de 30 zile de la
data inregistrarii facturii la registratura institutiei insotite de certificatulJdiploma de
absolvireJparticiparecare fac dovada efectuari serviciului
8.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i informatii pe care Ie
considera prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
8.3 Beneficiarulse obliga sa plateasca pretul convenit pentru indeplinirea contractului.
8.4 Prestarea serviciilor este considerata incheiata in momentul in care participantii la programele
de formare profesionala au primit certificatulJdiplomade absolvireJparticipare - document care
atesta participarea la instruire ~i/sau sustinerea examenului.
8.5 Plata contractului se va putea face ~i e~alonat, in baza facturilor emise subsecvent de
prestator. 8.6 Factura emisa ~i acceptata, impreuna cu certificatulJdiplomade absolvireJparticipare
constituie dovada efectuarii serviciului;
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8.7 Beneficiarul va constitui grupul - tinta pentru fiecare curs in parte sl, prin compartimentul
resurse umane va asigura strangerea documentelor necesare inscrierii la curs: certificat de nastere
- copie, certificat de casatorie (daca este cazul) - copie, diploma de studii - copie, aceverlnta
medicala pentru curs - in original.
8.8 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe care
acesta Ie considers necesare pentru indeplinirea contractului.
9. Sancliuni pentru neindeplinirea cu/pabi/a a obligaliilor
19.1 in cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0
suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu tntarziere.
9.2 in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen , atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
9.3 Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractuI de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune-interese cu notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
9.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa
adresata prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu conditla ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actune sau despaqublre pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
10 Receplie ,i verificari
10.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din grila programelor de formare profesionala
10.2 Verificarile vor fi efectuate de care beneficiar prin reprezentanthsai lrnputernicl].
11. Forfa majora
11.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
11.2 Forta majora exonereaza partlle contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
11.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acflune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
11.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
11.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
11.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 10 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
12. So/ulionarea litigiilor
12.1 Beneficiarul ~i 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 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert ~i Industrie a Romaniei, fie de catre instantele
judecatore~ti din Romania de la sediul pa~ii reclamante.
13. Limba care guverneaza contractu/
13.1 Limba care guverneaza contractuI este limba romana.
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14. Comun;car;14.1 Once comunicare intre par\i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa In scris.14.2 Orice document scns trebuie inregistrat atat in momentul transmrterii, cat ~i in momentul

primirii.14.3 Comunicanle intre piir\i se pot face ~i prin, fax sau e-mail cu condi\ia confirmarii in scrls a

primirii comunicarii.
15. Legeaaplicabila contractulu;
15.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Par\ile au inteles sa incheie prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru flecare

parte.

BENEFICIAR,

DIRECTIA GEN~RA w, D.EPOPTIE LOCAL,~~I
CONTROL A .U, IPIULUf aUCURESTI

DIRE ..• ~ENERAL i .
$t \:Yasii . .,'

\,,<

PRESTATOR

S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L
DIRECTOR GENERAL

ndru MATEI

SERVICIU JUR D
lulia Tudor

$EF SERVICIU BUGET FINANCIAR
And~andru

VIZA CFPP
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