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CONTRACT ACHIZIŢIA DE SERVICII DE 
FORMARE PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

1. Părţile contractante 
 
Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor cu sediul in 

Str.............................., nr....., cod poştal: ......, telefon ........., fax ......., cod fiscal: 
,,,,,,,,, , cont ..............deschis la ................... reprezentată prin .............., în calitate de  
organizator, pe de o parte 

 
şi  

 
…….............................................……………......................denumirea operatorului 
economic adresă .........................................telefon/fax .....................număr de 
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont 
(trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin 
...................................................., funcţia............................................... în calitate de  
formator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) Organizator şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c) Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către Organizator, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
d) Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e) Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului 
oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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 forţă 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; 
g) Zi - zi calendaristică; 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. 

Clauze obligatorii 
 
 4. Obiectul şi preţul contractului. Modalitati de plata 

4.1 Obiectul contractului este prestarea de catre furnizor a 
Serviciului/serviciilor de formare profesionala sub forma de curs de calificare in 
ocupaţia ……………… , Cod COR …………., în cadrul proiectului „CENTRE PICAS 
Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta Specializata pentru somerii din sectorul 
de constructii”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 

4.2.Numarul de persoane pentru care se organizeaza programul de formare 
profesionala este de …… . 

4.3.Durata programului de formare profesionala este de ………… saptamani, 
cuprinzând un număr de … ore pregatire din care … ore pregătire teoretica si … ore 
pregatire practica, conform programei anexate. 

4.4.- Programul de formare profesională se desfăşoară în zona ..........           
4.5. - Organizatorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului, respectiv .... lei pentru fiecare cursant care obtine 
certificatul de calificare ca urmare a finalizarii cursurilor de formare 
profesionala. 

           4.6 Valoarea totala a contractului este estimata la suma de .... lei, urmand sa 
fie modificata in functie de: 

� numarul de cursanti care obtin certificatele de calificare la finalizarea 
cursurilor 

� numarul de ore per cursant, in functie de reducerile obtinute ca rezultat al 
evaluarii initiale 

          4.7 Facturarea serviciilor de formare se va efectua dupa finalizarea fiecarui 
program de formare. Facturile furnizorului de formare vor fi insotite de urmatoarele 
documente: 

• Liste de prezenta la activitatile de formare sustinute, pentru care se face plata. 
Listele de prezenta vor fi in format original si vor cuprinde date privind: 

- Perioada de formare, data si intervalul orar 
- Titlul programului de formare 
- ID si denumire proiect 
- Elementele de identitate vizuala mentionate in Manualul de identitate 

vizuala pentru POSDRU (se regaseste pe www.fseromania.ro), 
- Numele si prenumele participantilor, CNP, semnatura 
- Numele si prenumele formatorului 
- Locatia in care are loc formarea; 

• Contractele de formare incheiate de catre furnizorul de formare cu fiecare 
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participant in parte, in original, 
• Rapoartele de formare pentru grupele finalizate, pentru care se va face plata, 

copie dupa instrumentele de evaluare aplicate in cadrul probelor de evaluare 
teoretice si practice , 

• Lista persoanelor care au absolvit programele de formare si care au participat 
la sesiunile de formare pentru care se face plata, in original, 

• Copie dupa certificatele de absolvire si cele de participare, eliberate. 
Scadenta facturilor emise de Prestator este de 60 de zile de la data comunicarii catre 
Organizator. 
       
 5. Durata contractului 

5.1 – Contractul este valabil pe perioada de desfăşurare a programelor de 
formare profesională pe care Organizatorul le solicita Prestatorului pana la data de 
31.05.2013. 
 5.2- Durata prezentului contract se va corela cu perioada de derulare a 
proiectului „CENTRE PICAS Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta 
Specializata pentru somerii din sectorul de constructii ” 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului care fac parte integranta din acest contract sunt: 

a) documentaţia de atribuire; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară ; 
c) graficul de îndeplinire  a contractului; 
d) alte anexe la contract dacă există. 

 
7. Obligaţiile principale ale partilor 
7.1. Organizatorul: 
1. Solicită Prestatorului derularea programului de formare profesională şi transmite 
lista cu persoanele care urmează a participa la program; 
2. Monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării programului de formare, 
în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi obligaţiilor asumate prin contract; 
3. Plateste furnizorului contravaloarea serviciului prestat; 
4. Înştiinţează Prestatorul asupra persoanelor care s-au retras din programul de 
formare profesională; 
5. Participa in calitate de observator la examenul de absolvire. 
7.2. Furnizorul: 
1. Organizeaza examenul de evaluare initiala a nivelului de competente pentru toti 
participantii la cursurile de calificare, de comun acord cu organizatorul si in functie de 
nevoile specifice ale grupului tinta ; 
2. Va face demersurile necesare pentru reducerea corespunzatoare a numarului de 
ore afectat pregatirii profesionale pentru toti participantii care indeplinesc conditiile, in 
urma evaluarii intitiale de competente, in conformitate cu prevederile art. 7 al. 
(2)^1  din Ordinul comun al  ministerului muncii solidaritatii sociale si familiei si a 
ministerului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5202/2003, modificat si 
completat de Ordinul comun al  ministerului muncii solidaritatii sociale si familiei si a 
ministerului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3328/2005. 



 
 
 
 
 

 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 

Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 

E-mail: office@picas.ro; www.picas.ro ;www.cmc.org.ro   

Pag. 4 / 8 

 

3. Începe derularea programului de formare profesională în termen de cel mult  5 zile 
de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru derularea programului de 
formare profesională şi a listei cuprinzand numele cursantilor; 
4. Pune la dispoziţia organizatorului cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru 
începerea fiecărui program de formare profesională documentele urmatoare: 

- înştiinţare cu privire la data de începere a cursului, precum şi la data de 
susţinere a examenului de absolvire; 

- planul de pregătire – programul desfăşurător; 
- programa de pregătire şi modalităţile de evaluare a programului, conform  

modelului prevăzut în anexa nr.2 respectiv 3 la Metodologia de autorizare a 
Prestatorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin MMSSF şi MEC 
nr.353/5.202/2003; 

- lista formatorilor pentru pregătirea teoretică şi pregătirea practică iar pentru 
colaboratori copii ale contractelor în baza cărora se asigură personalul de predare – 
instruire  sau personalul implicat în desfăşurarea programului; 
5. Prezintă programul de desfăşurare al activităţii de pregătire. 
6. Prestatorul, va instiinta in scris, in termen de cel putin  5 zile calendaristice orice 
modificare adusa potrivit legislatiei in vigoare « Planului de pregatire – programul 
desfasurator »  
7. Asigură finalizarea programului de formare profesională şi susţinerea examenelor 
de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, precum si a 
reexaminarii in conditiile legii; 
8. Pune la dispoziţia Organizatorului, pe parcursul derulării programului de formare 
profesională, toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a 
programului; 
9. Este responsabil atat de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului; 
10. Răspunde privind respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI pe toată 
durata desfăşurării instruirii; 
11. Nu poate modifica nici un element al ofertei în baza căreia a fost declarat 
câştigător  decât cu acordul Organizatorului. 
12. Instiinteaza de indata Organizatorul cu privire la orice persoana care se retrage in 
orice modalitate din programul de formare profesionala, urmand sa inlocuiasca 
persoana retrasa cu un alt participant, conform notificarii scrise transmisa de 
Organizator in acest sens.  Prestatorul se obliga sa efectueze ore de recuperare cu 
persoana inlocuitoare, astfel incat aceasta sa fie in masura sa sustina si sa absolve 
examenul de calificare/absolvire; 
13. Prezintă organizatorului rapoarte lunare privind desfăşurarea cursului, respectiv 
raportul final după organizarea examenului de calificare/absolvire. 
 Rapoartele lunare şi cel final vor fi însoţite de următoarele documente: 

- pontaj lectori; 
- pontaj cursanţi; 
- condica de prezenţă a formatorilor (copie); 
- proces verbal de predare către cursanţi a: rechizitelor, materialelor de instruire, 

suport curs, echipament protecţie, după caz; 
- catalogul cursanţilor (copie); 
- procesul verbal încheiat în urma organizării examenului de calificare/absolvire/ 

reexaminare; 
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14. Completează şi eliberează certificatele de calificare/absolvire, în termen de 10 de 
zile de la data susţinerii examenului de calificare/absolvire şi prezintă o copie după 
acestea ataşată la raportul final. 

15. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract 
în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
16. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, parte integranta din contract.  
17. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, prestatorul nu executa obligaţiile asumate prin contract, atunci 
Organizatorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,05% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
9.2 - În cazul în care Organizatorul nu onorează facturile în termen de 30 de  zile de 
la scadenta, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă de 0,05% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 
9.4 - Organizatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din 
urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
  10. Incetarea contractului: 
  10.1  Incetarea contractului intervine prin acordul partilor sau prin reziliere. 
  10.2 In cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile 
asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere sa depuna toate diligentele 
pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale. 
  10.3  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
10.4. In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervine rezilierea pentru 
unul din motivele prevazute la pct. 10.5, prestatorul plateste o penalitate egala cu 
valoarea estimata a contractului, prevazuta la pct. 4.6. 
10.5 Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, in principal, 
pentru: 
    - neinceperea programului de formare profesionala in termenul prevazut la pct.7.2, 
pct.1;     
    - neremedierea deficientelor constatate in executarea obligatilor contractuale ale 
furnizorului in termenul prevazut la pct. 7.3.2. 
    - retragerea autorizatiei. 
    - neefectuarea din numarul total de ore de pregatire teoretica si practica prevazute 
in contract va duce la rezilierea acestuia. 
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 11. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate 
cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale Organizatorului 
12.1 - Organizatorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Organizatorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de 
sarcini.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către Organizator prin reprezentanţii săi 
împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Organizatorul are 
obligaţia de a notifica în scris Prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite 
pentru acest scop. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul prevazut 
in art.7.2, pct.1 din prezentul contract.  
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, 
trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 
începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care intervin:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) 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.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Organizatorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face 
numai cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4  - Daca prestatorul, in termen de 5 zile de la primirea notificarii, nu se 
conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l. 
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14.5 - În afara cazului în care Organizatorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
Organizatorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
14.6 -   Modificarea contractului poate fi facuta numai prin acordul de vointa al 
partilor, prin act aditional la prezentul contract. 
 14.7 - Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durata 
limitata. Suspendarea se consemneaza in scris cu cel puţin 2 zile inainte de data 
stabilita pentru suspendare. 
 
15. Ajustarea preţului contractului1 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Organizator prestatorului sunt 
tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează decat in conditiile de la punctul 4.6. 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 – Prestatorului ii este interzis sa presteze serviciile prin intermediul vreunui 
subcontractor.  
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai 
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte 
daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Organizatorul şi prestatorul vor depune 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. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Organizatorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din 
România.  
 
   19.  Cesiunea contractului 

                                                 
1
 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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   19.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile 
asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al organizatorului. 
    19.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind 
obligatiile asumate prin contract. 
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
21.1 - (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. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi).   
 
Organizator,                                                              Prestator, 
                              
                                                                                                                   
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


