CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. _____________
Prezentul
Contract
de
Prestari
Servicii
(,,Contractul”)
____________________________ (“Data Intrarii in Vigoare”)

a

fost

incheiat

astazi,

De catre si intre
SMARTATLETIC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Hagi Maria Moscu nr. 1, camera 1,
sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 30114015, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului
sub nr. J40/4728/24.04.2012, cont cont IBAN RO46 BACX 0000 0011 4123 0000 deschis la Banca Unicredit
Bank Sucursala Titulescu, reprezentata legal prin ......................., in calitate de Administrator, denumita in
continuare Prestator
și
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6 cu sediul în Sos. Orhideelor nr.2d, telefon
021.413.17.43 cod fiscal 17314075 cont nr. RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la Trezoreria Sectorului
6, reprezentata prin .................., Director General in calitate de Beneficiar,
Beneficiarul si Prestatorul pot fi denumiti impreuna “Partile” sau individual “Partea”.
PREAMBUL
(1)
AVAND IN VEDERE CA, Prestatorul este specializat in formarea persoanelor pentru a dobandi
competentele si abilitatile urmarite in cursul de “Comunicare, etica si integritate”.
(2)
AVAND IN VEDERE CA, Beneficiarul este interesat in contractarea serviciilor prestate de catre
Prestator, conform termenilor si conditiilor prevazute in prezentul contract;
In considerarea celor de mai sus, Partile au convenit incheierea prezentului Contract, dupa cum urmeaza:
Articolul 1

Obiectul si durata Contractului

1.1.

Obiectul acestui Contract il constituie participarea a 120 de angajati ai Beneficiarului la cursul
denumit “Comunicare, etica si integritate” prin asigurarea de catre Prestator a serviciilor de
formare-training si instruire, ce au ca scop indrumarea si formarea angajatilor pentru o
comunicare eficienta, urmarind activitatile mentionate in tematica stabilita de comun acord cu
Beneficiarul si valorile acestuia – Determinare, profesionalism, meritocratie.

1.2.

Prezentul Contract se incheie pentru perioada cuprinsa intre 30.05.2022-22.07.2022.

1.3.

Cursul se va desfasura pe grupe de cate aproximativ 15-16 persoane, conform fiselor de inscriere
transmise de catre beneficiar, timp de cate 4 zile/grupa (de preferinta in intervalul marti-vineri) si
se va adresa unui numar de maxim 120 de angajati.

1.4.

Cursul se va desfasura in cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu - Bd. Basarabia, nr. 37 - 39, sector
2, Bucuresti, Hotelul Sport, etajul 1, Sala de conferinte.
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1.5.

Partile pot conveni modificarea perioadei prevazuta la pct. 1.2 sau a programului prevazut la pct.
1.3, prin semnarea unui act aditional la prezentul Contract.

Articolul 2

Pretul Contractului

2.1.

In schimbul prestarii serviciilor care fac obiectul acestui Contract, Beneficiarul se obliga sa
plateasca Prestatorului o suma in valoare totala 90.000 lei la care se adauga TVA in valoare de
17.100 lei. Pretul include si documentele suport pentru curs si materialele ce vor fi necesare
desfasurarii cursului, precum si 2 (doua) coffee breakuri/zi.

2.2.

Pretul se va plati de Beneficiar in termen de 15 zile de la data primirii facturii ce va fi emisa de
Prestator in termen de 5 zile de la finalizarea cursului si numai dupa validarea de catre Beneficiar
a serviciilor prestate.

2.3.

Partile convin ca, in afara Pretului astfel cum a fost stabilit prin Contract, Prestatorul nu are nici o
alta pretentie financiara sau de alta natura de la Beneficiar.

Articolul 3
3.1.

Prestatorul de servicii garanteaza calitatea serviciilor prestate catre Beneficiar conform
prezentului Contract si declara ca este competent sa desfasoare astfel de activitati, beneficiind
de formatori/traineri avizati.

Articolul 4
4.1.

Garantii

Obligatiile Partilor

Prestatorul se obliga:
a) sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului Contract cu diligenta si profesionalism si cu
respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie;
b) sa asigure materialele necesare prestarii serviciilor si sa elibereze certificate de absolvire;
c) atat pe perioada de derulare a cursului, cat si dupa finalizarea acestuia, va pastra
confidentialitatea tuturor informatiilor sau datelor pe care le-a cunoscut, indiferent sub ce
forma ar exista si indiferent pe ce cale le-a aflat;

4.2.

Obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele:
a) sa puna la dispozitia Prestatorului, pentru fiecare grupa, fisele de inscriere ale participantilor
(formularele) in termen;
b) sa plateasca Prestatorului pretul serviciilor la termenul prevazut la pct.2.2 si in conditiile
prevazute in prezentul Contract.

Articolul 5
5.1.

Drepturi de proprietate intelectuala

Dreptul de proprietate intelectuala asupra cursului si asupra materialelor utilizate apartine
Prestatorului.
2

5.2.

Partile nu vor folosi si nu vor permite folosirea de catre nicio persoana aflata sub controlul lor a
niciunui brevet, marca, logo sau denumire care apartine celeilalte Parti („Marci”), indiferent daca
este inregistrata ca atare sau nu, si nu vor folosi niciun drept de proprietate industriala sau
intelectuala care apartine celeilalte Parti, fara aprobarea prealabila a Partii detinatoare. In toate
cazurile, o Parte va utiliza Marcile si alte drepturi de proprietate industriala si intelectuala care
apartin celeilalte Parti exclusiv in scopul promovarii cursului, in conformitate cu termenii si
conditiile din prezentul Contract.

5.3.

La incetarea acestui Contract pentru orice motiv, fiecare Parte va inceta imediat sa se prezinte ca
si colaborator al celeilalte Parti si va inceta sa foloseasca Marcile si alte drepturi de proprietate
industriala si intelectuala pentru care a primit acceptul si va returna, fara niciun cost, toate
materialele printate si care afiseaza aceste Marci si drepturi de proprietate industriala si
intelectuala catre Partea detinatoare.

5.4.

Partile nu pot folosi Marcile celeilalte Parti sau vreun element al acestora, intr-o maniera care
poate conduce la afectarea in mod negativ a imaginii acesteia precum si la denaturarea,
deprecierea sau pierderea identitatii acestora.

Articolul 6

Confidentialitate si protectia datelor

6.1.

Atat pe perioada de derulare a prezentului Contract, cat si dupa expirarea acestuia, fiecare Parte
va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor sau datelor cunoscute, indiferent sub ce forma ar
exista, atat a celor direct legate de prezentul Contract, cat si a celorlalte date referitoare la cealalta
Parte, inclusiv cu privire la datele cu caracter personal ale reprezentantilor Partilor sau ale tertilor,
indiferent pe ce cale le-a aflat, sub sanctiunea rezilierii Contractului si/sau a suportarii daunelor ce
le-ar cauza celeilalte Parti ca urmare a nerespectarii acestei clauze. Partile inteleg sa utilizeze
informatiile confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul Contract.

6.2.

Clauza de confidentialitate obliga Partea care a ajuns in posesia unor astfel de informatii sa nu le
divulge unei terte parti, in nici un caz si sub nicio forma, cu exceptia situatiilor prevazute in
normele imperative ale legii, in caz contrar avand obligatia de a suporta daune-interese care sa
acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Parti.

6.3.

Partile iau la cunostinta faptul ca fiecare va actiona in mod separat si independent ca operator in
ceea ce priveste datele cu caracter personal pe care le prelucreaza.

6.4.

Fiecare dintre Parti isi va respecta obligatiile care le revin in temeiul legislatiei privind protectia
datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Articolul 7
7.1.

Raspunderea Partilor

In caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in
Partea care este in culpa va avea obligatia de a plati daune-interese celeilalte Parti.
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Contract,

Articolul 8

Incetarea Contractului

8.1.

Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei
judecatoresti, in cazul in care una dintre Parti:
•
nu isi executa una dintre obligatiile esentiale asumate in prezentul Contract;
•
cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul Contract fara acordul
celeilalte Parti;
•
nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile asumate in termen de 5 zile de la data primirii
notificarii in scris a celeilalte Parti.

8.2.

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

8.3.

Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
Partile contractante.

8.4.

Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea Partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea Contractului.

8.5.

Oricare dintre Parti poate denunta unilateral Contractul cu obligatia notificarii acestei intentii cu
cel putin 10 zile lucratoare inainte de data organizarii cursului.

8.6.

Părţile pot stabili de comun acord suspendarea/amanarea cursului pe o durată limitată a
Contractului.

Articolul 9

Forta Majora

9.1.

Nici una dintre Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea
in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

9.2.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti, in termen de 10 (zile),
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3.

Daca in termen de 10 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, Partile au dreptul
sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.

Articolul 10

Notificari

10.1. In acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului Contract.
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10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin fax sau mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
Articolul 11

Litigii

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii
lor.
11.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, Partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.
Articolul 12

Clauze Finale

12.1. Integralitatea Contractului. Acest Contract contine intregul angajament dintre Parti cu privire la
organizarea si derularea cursului si inlocuieste toate acordurile anterioare dintre Parti, orale sau
scrise.
12.2. Autoritate. Reprezentantii Partilor din acest Contract declara ca au toate imputernicirile necesare
in conformitate cu legea romana si cu actele constitutive pentru semnarea, reprezentarea si
angajarea raspunderii Partilor.
12.3

Cesionare. Niciuna dintre Parti nu poate cesiona drepturile si obligatiile ce ii revin potrivit
Contractului, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti.

12.4

Neacordarea de drepturi tertilor. Niciuna dintre prevederile exprese sau implicite ale acestui
Contract nu are in vedere acordarea de drepturi sau despagubiri de orice natura in baza sau ca
urmare a acestui Contract, altor persoane in afara de Partile contractante si de succesorii si
reprezentantii acestora.

12.5

Autonomie. Orice prevedere a acestui Contract care este interzisa sau lipsita de aplicabilitate din
orice motiv, va fi lipsita de aplicabilitate in limitele respectivei interziceri sau neaplicabilitati, fara a
invalida prevederile ramase. Prevederea astfel inlaturata din Contract, va fi inlocuita cu una
similara care sa realizeze intentia Partilor intr-o masura cat mai apropiata de cea inlaturata,
conform deciziei Partilor sau instantei judecatoresti competente, in limitele admise de lege.

12.6

Renuntare. Renuntarea la orice drepturi potrivit acestui Contract va produce efecte numai daca
este facuta in scris si semnata de catre Partea impotriva careia se are in vedere aplicarea acestei
renuntari. Neexercitarea sau intarzierea din partea oricarei Parti de a exercita orice drept,
imputernicire sau despagubire in baza acestui Contract nu va reprezenta o renuntare la orice astfel
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12.7
12.8

de drept, imputernicire sau despagubire si/sau nu va prejudicia orice astfel de drepturi ale Partii
respective.
Modificari. Daca nu se specifica altfel in Contract, orice modificare adusa acestuia trebuie facuta in
scris si semnata de ambele Parti, in caz contrar modificarea este nula si neavenita.
Limba. Exemplarele. Acest Contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale in limba romana.

Drept pentru care Partile au incheiat prezentul Contract, astazi, ________________, in Bucuresti.

BENEFICIAR
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6
Director General
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PRESTATOR
SC SMARTATLETIC SRL
Administrator

