CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CREARE DE CONTINUT MULTIMEDIA IN VEDEREA
DISEMINARII ACESTUIA IN MEDIUL ON-LINE
NR. ............. / ..............................
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice şi a HG 395/2016 privind Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul
contract de prestări servicii
1. Părţile contractante
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE cu sediul în Bucureşti,
strada Povernei, nr.6, sector 1, telefon: 021 318.08.95 şi fax: 021 312.25.35, cod fiscal 9510194
cont bancar ______________________________________________ deschis la _________________________ şi
reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Remus PRICOPIE – Rector şi dna. Ec. Oana CHIRICA – DGAA
Economic, în calitate de Beneficiar, pe de o parte
şi
............... cu sediul social .............., înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod unic de
înregistrare .............., cont nr. .............. deschis la ............., reprezentată prin ................, în calitate de
.............., în calitate de Prestator, pe de altă parte
denumite în continuare împreună „Părţile” şi în mod individual „Partea”/„fiecare dintre
Părţi”/„oricare dintre Părţi”, după caz.
2. Definiţii
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Contract – reprezintă prezentul Contract şi toate anexele sale.
b. Beneficiar şi Prestator - părţile contractante, aşa 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;
d. Servicii – activităţi a căror prestare constituie obiectul Contractului;
e. Produse – livrabile/rezultate cuprinse în anexa/anexele la prezentul Contract şi pe care
Prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent Serviciilor prestate conform Contractului;
f. Forţa Majoră – un eveniment care intervine după semnarea Contractului, imprevizibil şi
insurmontabil, depăşind astfel controlul rezonabil al Beneficiarului sau Prestatorului, şi care
face imposibilă sau irealizabilă executarea obligaţiilor, şi include, fără a se limita la: războaie,
ostilităţi (fie că s-a declarat starea de război, fie că nu), acte ale inamicilor străini, rebeliune,
revoluţie, insurecţie, putere militară sau uzurpată sau război civil; tulburări sociale sau revoltă;
confiscări, naţionalizări, mobilizări, recrutări sau rechiziţionări de către sau ca urmare a
ordinului unui guvern sau al altei autorităţi sau conduceri de fapt sau de drept sau orice acţiune
sau omisiune a oricărei autorităţi publice locale sau naţionale; greve, sabotaje, blocaje,
embargouri, restricţii la import, aglomerări portuare, lipsa mijloacelor curente de transport şi
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comunicaţii, pierderea unui vapor, a unui aparat de zbor sau alt vehicul de transport, dispute
industriale, naufragii, reduceri sau restricţii în alimentarea cu energie electrică, epidemii,
carantină; cutremure, incendii, explozii, furtuni, 7 inundaţii, alte calamităţi naturale similare sau
alte condiţii meteorologice aspre, valuri nucleare şi de presiune sau alte dezastre naturale sau
fizice; pierderi de persoane, materiale sau utilităţi, în cazul în care acestea sunt cauzate de
împrejurări care constituie ele însele forţă majoră.
3. Interpretare
3.1 În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, 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 Obiectul prezentului contract constă în prestarea serviciilor de creare de continut
multimedia in vederea diseminarii acestuia in mediul on-line, potrivit legislatiei aplicabile
si in conformitate cu specificaţiile din Caietul de Sarcini, in vederea optimei implementarii a
proiectului “Mind the Gap: EU Cohesion Policy helps Increasing the Quality of Life for the
Citizens of Romania”/”Mind the Gap: Politica de Coeziune a UE contribuie la creșterea calității
vieții pentru cetățenii României”, cofinantat de CE, in care SNSPA este Beneficiar.
5. Durata Contractului
5.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii „de creare de continut multimedia in vederea
diseminarii acestuia in mediul on-line” de la data intrării în vigoare a contractului si până la
30.09.2019.
5.2. Perioada de executare a serviciilor poate fi extinsă numai cu acordul scris al părţilor, prin
Act aditional, înainte de încheierea acesteia, fără a se aduce modificări bugetului contractului,
dar cu aprobarea prealabila a Finantatorului (CE).
6. Preţul Contractului
6.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Beneficiar,
conform ofertei prezentate, este de .......... lei, fara TVA / la care se adauga ................ lei TVA
6.2. Plata preţului Contractului se va efectua din bugetul proiectului si venituri proprii ale
SNSPA.
7. Modalităţi de plată
7.1. Plata Preţului Contractului se va efectua pe baza facturii fiscale emise de Prestator, după
aprobarea Raportului final si a Anexelor aferente ale acestuia, în conformitate cu cerinţele
prevăzute în Caietul de sarcini si semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor de ambele
părţi fără obiecţii.
7.2. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la data receptiei serviciilor prestate.
7.3. Plata Serviciilor către Prestator se va face prin virament bancar, pe baza facturii acceptate
de către Beneficiar, în contul ______________________________________ deschis la _________________________,
si va fi achitată doar contravaloarea serviciilor efectiv prestate si receptionate.
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8. Executarea Contractului
8.1. Executarea Contractului începe la data semnării contractului până la îndeplinirea
obligațiilor contractuale între părți.
9. Documentele Contractului
9.1. Prestatorul va îndeplini activităţile stabilite în prezentul Contract, care include, în ordinea
enumerării si următoarele anexe:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Raportul final si anexele aferente.
10. Ordinea de precedenţă
10.1. În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la punctul 9, prevederile
acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor
enumerate mai sus.
10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.
11. Obligaţiile Prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la punctul 4 din contract, cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin propunerea tehnică şi
în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini.
11.2. Prestatorul se obligă să asigure derularea în bune condiţii a activităţilor specifice
contractului şi să asigure logistica necesara.
11.3. Prestatorul se obligă să întocmească Raportul final si anexele/livrabilele aferente.
11.4. Prestatorul se obligă să primeasca plata pentru factura aferentă serviciilor prestate prin
prezentul Contract numai după aprobarea Procesului Verbal de receptie a serviciilor prestate,
de către Beneficiar.
11.5 Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate,
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care
acestea sunt generate de o încălcare (a unor norme juridice sau contractuale) ce rezultă din
respectarea Caietului de sarcini.
11.6. Prestatorul va respecta şi va executa dispoziţiile Beneficiarului referitoare la prestarea
Serviciilor. În cazul în care Prestatorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate,
acesta are dreptul de a formula obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl exonereze de
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin
dispoziţiilor legale.
12. Obligaţiile Beneficiarului
12.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenele convenite şi aprobă
toate activităţile Prestatorului, certifică conformitatea şi recepţia serviciilor, prin aprobarea PV
receptie/Notei de certificare a serviciilor prestate.
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12.2. Beneficiarul se obligă să plătească preţul către Prestator, pe baza facturii fiscale, in termen
de 30 zile de la aprobarea PVreceptie/Notei de certificare a serviciilor prestate.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin
Contract, la termenele convenite, Beneficiarul are dreptul de a deduce din Preţul Contractului,
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea obligaţiilor asumate prin Contract şi
neexecutate la termen, pentru fiecare zi de întârziere.
13.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite in Contract, atunci prestatorul poate solicita, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,02% din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.
13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul Părţii lezate de a considera Contractul de drept reziliat şi de
a pretinde plata de daune-interese.
14. Clauze contractuale specifice
14.1. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu codul de conduită a profesiei
sale şi să nu angajeze Beneficiarul faţă de terţe părţi, în nicio modalitate, oricare ar fi aceasta,
fără acordul prealabil, în scris, al Beneficiarului. Atunci când este cazul, Prestatorul va aduce la
cunoştinţa terţelor părţi obligaţia menţionată.
14.2. Prestatorul intelege ca ulterior platii serviciilor ce fac obiectul contractului, toate datele,
rapoartele, materialele achiziţionate, realizate sau pregătite pe durata contractului vor deveni
proprietatea Beneficiarului.
14.3. Începând cu data încheierii contractului şi ulterior acestuia, toate drepturile de autor
asupra materialelor elaborate/ transmise pe parcursul derulării contractului vor fi transferate
Beneficiarului.
14.4. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile asumate prin prezentul contract în
conformitate cu legislația UE și cu legislația națională aplicabilă privind protecția datelor cu
caracter personal.
15. Alte responsabilităţi ale Beneficiarului
Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi, documente şi/sau
informaţii existente pe care acesta le-a cerut şi pe care Părţile, de comun acord, le consideră
necesare îndeplinirii prezentului Contract. Asemenea documente trebuie restituite
Beneficiarului la sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, din Caietul de sarcini şi din Contract.
Aceste verificări se vor realiza după finalizarea fiecărei activităţi sau oricând pe parcursul
executării Contractului.
16.2. Recepţia activităţilor prevăzute în Contract va consta în aprobarea de către Beneficiar a
Procesului verbal de receptie a serviciilor prestate.
16.3. Serviciile prestate care nu corespund prevederilor Caietului de sarcini şi/sau ale
propunerii tehnice, nu vor fi acceptate la plată.
16.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract.
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17. Confidenţialitate
17.1. Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu îndeplinirea
Contractului ca fiind confidenţiale şi nu va publica sau dezvălui detalii ale Contractului în alt
scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, fără a avea consimţământul prealabil,
în scris, al Beneficiarului.
17.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se
va face în acelaşi regim de confidenţialitate, şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare în vederea îndeplinirii Contractului.
17.3. Prestatorul este îndreptăţit să solicite toate informaţiile şi datele considerate de către
ambele Părţi necesare îndeplinirii Contractului.
18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor în conformitate cu prevederile
punctului 8 din prezentul contract.
18.2. În cazul în care: a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau b) alte
circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de
către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci Părţile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.
18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii prezentului Contract, Prestatorul nu respectă perioada de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Beneficiarului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate a serviciilor se face cu acordul Părţilor, prin act
adiţional.
18.4. În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice întârziere din culpa Prestatorului în îndeplinirea Contractului dă dreptul
Beneficiarului de a solicita penalităţi Prestatorului, în conformitate cu prevederile punctului
13.1 de mai sus. În cazul în care cuantumul penalităţilor datorate este mai mare de 15% din
Preţul total al Contractului, Beneficiarul are dreptul, după notificarea în prealabil a
Prestatorului, de a rezilia Contractul şi de a finaliza Serviciile pe cheltuiala Prestatorului.
19. Ajustarea Preţului Contractului
Preţul Contractului este ferm, în Lei. Pentru Serviciile prestate, plăţile datorate de Beneficiar
Prestatorului sunt cele declarate și prestate conform propunerii financiare, anexă la prezentul
Contract.
20. Rezilierea Contractului
20.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei
tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi îşi încalcă vreuna din
obligaţiile esenţiale prevăzute la punctele 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16 din prezentul contract, în caietul
de sarcini şi oferta tehnică şi financiară, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă, de
către cealaltă parte, că o noua nerespectare a acestora duce la rezoluţiunea/rezilierea
prezentului contract.
20.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, în cel mult 3 (trei) zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului şi
care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în aşa măsură încât îndeplinirea Contractului
ar fi contrară interesului public.
20.3. În cazul prevăzut la punctul 20.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data încetării Contractului.
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21. Amendamente
21.1. Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii Contractului.
21.2. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care propune modificarea clauzelor Contractului de a
notifica Beneficiarul cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a
amendamentului, excepţie făcând cazurile în care Părţile convin altfel.
21.3. Modificările minore pot fi convenite prin schimb de scrisori între părţile prezentului
Contract.
22. Cesiunea
22.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
Contract.
23. Forţa Majoră
23.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
23.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
23.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea Contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, sau în alt termen convenit de Părţi, nu
se ajunge la un rezultat amiabil, litigiul se va soluţiona de către instanţele de judecată
completente.
25. Limba care guvernează Contractul Limba care guvernează Contractul este limba română. Se
pot redacta materiale și în limba engleză, în cazuri agreate anterior cu SNSPA, dacă este nevoie.
26. Comunicări
26.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
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27. Legea aplicabilă Contractului Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28. Dispoziţii finale
28.1 Urmărirea derulării prezentului Contract se va face în conformitate cu prevederile
Caietului de sarcini.
28.2 Prezentul Contract s-a încheiat în două exemplare, unul pentru Prestator şi unul pentru
Beneficiar.

BENEFICIAR

PRESTATOR

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE
şi ADMINISTRATIVE

………………..
……………
…………

Rector,
Prof. Univ. Dr. Remus PRICOPIE
Director General Administrativ
Ecaterina ALEXOAEI

Director General Administrativ Adjunct
Lăcrămioara POP

Director General Administrativ Adjunct Economic
Oana CHIRICA
Director T.I.A.P.
Lavinia BUTUM
Manager proiect
Daniel SULTANESCU
Aviz legalitate,
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PROCES VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR PRESTATE
aferente contractului nr. …../……

DENUMIREA ŞI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC …………………………………………………………….
OBIECTUL CONTRACTULUI …………………………………………………………………..........................…….
PERIOADA PRESTĂRII SERVICIULUI …………………………………………………………………........…….
DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR/SERVICIILOR PRESTATE ……………………………………………………….

Data:
PRESTATOR,

BENEFICIARUL “CERTIFICĂ REALITATEA, REGULARITATEA ŞI LEGALITATEA SERVICIULUI
PRESTAT”

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

BENEFICIAR:
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