„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
„Investeşte în oameni!”
CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

CPV - 79418000-7 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor (Rev.2)
Art. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.CLIENTUL

SC People Investment SRL
Pentru PROIECTUL ”Dezvoltarea
competitivitătii în afaceri"

spiritului

antreprenorial

si

cresterea

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013POSDRU/92/3.1/S/61820
Sediul:Str. Gala Galaction nr.27, sector 1, Bucuresti
Înregistrată la O.R.C. Bucuresti sub nr.J40/9989/2002
Cod de înregistrare fiscală: RO 14930798
Cont:RO 66 BTRL 0430120281849400
Deschis la:Banca Transilvania– Suc. UNIRII
prindna. Anne Marie Svetlana Iliescu în calitate de reprezentant legal,
si
1.2.CONSULTANTUL
…………………………………………………….
Sediul: …………………………………………………………
Înregistrată la O.R.C.sub nr…………………………………
C.U.I…………………..
Cont RON: ……………………………………………………..
Deschis la: …………………………………………………….
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AVÂND ÎN VEDERE CĂ
Clientul este în curs de implementare a Proiectului ”Dezvoltarea spiritului antreprenorial si
cresterea competitivitătii în afaceri"(contract POSDRU/92/3.1/S/61820 )”, având ca sursă de
cofinanțareFSE (“Proiectul”),
În cadrul Proiectului, Clientului îi revine obligatia de a respecta si de a aplica normele si
instructiunile AMPOSDRU în vederea achizitionării de produse, servicii si lucrări,
Consultantul detine know-how-ul necesar organizării procedurilor de achizitii si este de acord să
furnizeze Clientului consultantă de specialitate, care să permită acestuia finalizarea Proiectului
cu succes din punctul de vedere al achizitiilor,
AU CONVENIT
Să încheie prezentul contract de prestări de servicii de consultantăîn domeniul achizitiilor
(„Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze:
Art. II. DEFINIŢII SI INTERPRETARE
2.1 În prezentul Contract următorii termeni sunt definiti astfel:
a) caz fortuit – împrejurare particulară si imprevizibilă care nu se datorează greşelii sau
vinei Părtilor si care face imposibilă executarea unei obligatii contractuale ;
b) forţa majoră – un eveniment de ordin general mai presus de controlul Părţilor, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
Contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 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 ;
c) legislaţie specială – legislatia care guvernează materia achizitiilor pentru beneficiarii
privati din proiectele cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
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d) notificare – comunicare scrisă, făcută de o parte către cealaltă, prin orice mijloace:
transmisă personal, prin persoane mandatate, postă, fax, e-mail;
e) participanţi – candidati, ofertanti sau concurenti care participă la o procedură de atribuire
a unui contract de achizitie;
f) preţul Contractului – preţul plătibil Consultantului de către Client pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin Contract ;
g) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul Contractului, astfel cum sunt indicate la
art. 3 ;
h) time sheet/raport – raport de activitate emis de Consultant ce reflectă serviciul prestat
de acesta si numărul de ore afectat prestării;
i) zi– zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit.
2.2. În prezentul Contract, cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art. III. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1Obiectul prezentului Contract constă în prestarea, de către Consultant, în favoarea Clientului,
a următoarelor servicii de consultantă în domeniul achizitiilor :
a. Analiza necesitatilor de achizitionare in cadrul proiectului si indicarea procedurilor de
atribuire adecvate acestor necesitati
b. Îndrumare metodologică privind aplicarea a procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie,
c. Informarea beneficiarului asupra prevederilor legale şi schimbărilor survenite la nivel
legislativ în domeniul achiziţiilor, care ar putea influenţa deciziile sale,
Întocmirea documentelor necesare pe parcursul aplicarii procedurii competitive
d. Întocmirea documentatiei de atribuire conform prevederilor O.U.G nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a
normativelor emise in aplicarea acestora,
e. Urmarirea contractelor atribuite din punct de vedere al respectarii propunerii tehnice
f. Intocmirea documentelor constatatoare la terminarea contractelor
g. Finalizarea si arhivarea dosarelor de achizitie pentru contractele atribuite
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Art. IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prevederile prezentului Contract sunt aplicabile de la data intrării sale în vigoare, respectiv
de la data semnarii sale de catre reprezentantii Părtilor, pe toată perioada derulării si
implementării Proiectului.

Art. V. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Preţul prezentului Contract este de ………………… lei, plătibil prin transfer bancar în contul
indicat în prezentul Contract.
5.2. Plata se va efectua dupa receptia rezultatelor desfasurarii activitatilor enumerate la pct 3.1
dupa cum urmeaza:
Pentru primele 4 luni ale contractului

La sfarsitul lunii iulie 2011 potrivit cu numarul de zile
prestate dar nu mai mult de 70 zile.

Pentru urmatoarele 5 luni

La finele lunii decembrie 2011– nu mai mult de 70 de
zile

Pentru urmatoarele 5 luni

La finele lunii mai 2012 – nu mai mult de 70 de zile

Pentru urmatoarele 5 luni

La finele lunii octombrie 2012 – nu mai mult de 60 de
zile

Pentru ultimul an al proiectului

La finele lunii iulie 2013 – ultimele 30 zile.
Art. VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Obligaţiile Consultantului
6.1.1. Obligaţia principală a Consultantului este de a presta serviciile ce fac obiectul prezentului
Contract, în termenele convenite de comun acord cu Clientul.
6.1.2. Consultantul mai are si următoarele obligaţii:
a) să nu se angajeze în nicio activitate sau afacere aflată în conflict cu interesele Clientului;
b) să îşi desfăşoare întreaga activitate cu bună credinţă, profesionalism, diligentă si
promptitudine;
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c) să pună la dispoziţia Clientului personal calificat, cu experienta si expertiză în aplicarea
legislatiei speciale.
6.2. Obligaţiile Clientului
6.2.1. Obligaţia principală a Clientului este de a plăti fiecare serviciu prestat de Consultant, în
termen de maxim 21 zile lucrătoare de la data emiterii facturii de către Consultant. În vederea
efectuării plătii, Clientul va receptiona documentele întocmite de către Consultant si factura
aferentă acestora, însotită de raportul aferent, semnând de primirea lor.
6.2.2. În măsura în care serviciile prestate de Consultant nu pot fi materializate într-un document
emis de acesta, Părtile vor întocmi un proces-verbal ce va contine sumarul consultantei prestate
si numărul de ore aferent.
6.2.3. Clientul mai are următoarele obligatii:
a) să furnizeze în timp util toate datele, informaţiile şi documentele solicitate de Consultant
în vederea prestării complete si corecte a serviciilor acestuia ;
b) să colaboreze cu Consultantul pe toată durata derulării prezentului Contract ;
c) să nu stânjenească sau să împiedice, în orice fel, prestarea serviciilor de către
Consultant, personal sau prin alti mandatari ai săi.
6.2.4. Clientul răspunde pentru deciziile sale luate cu nerespectarea consultantei furnizate de
Consultant.
Art. VII.CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
7.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) să facă cunoscut unei terţe persoane informaţii, date sau documente, rezultate sau
obţinute în timpul derulării Contractului, acestea fiind considerate confidentiale
(„Informatiile Confidentiale”) şi nici după expirarea valabilităţii acestuia, în afara
persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului ;
b) să utilizeze informaţiile, datele sau documentele obţinute sau la care are acces în
perioada derulării Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale.
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7.2. Dezvăluirea oricărei Informaţii Confidentiale faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
Contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare
pentru îndeplinirea Contractului.
7.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de Informaţii
Confidentiale referitoare la Contract dacă:
a) informaţia era cunoscută înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă ;
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire ;
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia prin intermediul
instanţei judecătoreşti sau potrivit unei dispoziti legale.
7.4. Este în întelegerea Părtilor că nerespectarea obligatiei de asigurare a confidentialiăttii se va
considera ca fiind o încălcare gravă a obligatiilor contractuale de natură să conducă la rezilierea
de drept a Contractului, fără interventia instantei si fără altă formalitate, iar Partea interesata are
dreptul la plata de daune-interese în cuantum egal cu dublul valorii prezentului Contract.

Art. VIII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A
OBLIGAŢIILOR
8.1. Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. VI si VII de către una dintre părţi va
fi notificată de îndată de partea care se pretinde a fi lezată.
8.2. Nerespectarea/neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Consultant a
obligatiilor prevăzute la pct. 6.1. în termenele stabilite atrage obligarea acestuia la plata de
penalităti în sumă de 0,01% din contravaloarea prestatiei neefectuate/îndeplinite
necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligatiei, în conditiile si
termenele prevăzute de prezentul Contract.
8.3. Nerespectarea de către Client a obligatiilor prevăzute de pct. 6.2.1. atrage obligarea
acestuia la plata de penalităti în sumă de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea
facturii neachitate în termen.
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8.4. La trei notificări consecutive, partea care se pretinde a fi lezată are dreptul de:
a) a considera Contractul reziliat de plin drept, fără a mai necesară punerea în întârziere,
fără interventia instantei si fără orice altă formalitate prealabilă, cu notificare transmisă cu
10 zile înainte de data încetării efective ;
b) a pretinde plata de daune – interese corespunzatoare prejudiciului suferit.
8.5. Consultantul este de acord ca, în cazul în care procedurile aplicate si/sau documentatiile
utilizate de Client, potrivit serviciilor furnizate, sunt anulate prin decizii ale institutiilor competente
(precum decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor), din motive culpabile
consultantului, să reia prestarea serviciilor relevante fără vreo plată suplimentară în sarcina
Clientului.
Art. IX. INCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul Contract inceteaza de plin drept in oricare dintre urmatoarele cazuri:
i) prin expirarea duratei acestuia sau depăsirea pretului maxim stabilit conform 5.2.;
ii) prin acordul Părtilor;
iii) prin reziliere în cazul prevazut la art. 8.4;
iv) prin denuntare unilaterală de către Client, adusă la cunostinta Consultantului cu cel putin
10 zile inainte de data încetării efective;
v) dacă una dintre Părti este declarată în stare de incapacitate de plăti sau intră în
insolventă, reorganizare judiciară, faliment sau lichidare voluntară, pe perioada executării
obligatiilor contractuale.
9.2. Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor financiare deja
scadente între Părti, care vor fi onorate la plată si nici asupra garantiilor acordate potrivit
Contractului.
Art. X. AMENDAMENTE
Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractuale, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului
sau în cazul în care apar orice alte situaţii care necesită incheierea unui act aditional.
Art. XI. FORŢA MAJORĂ SI CAZUL FORTUIT

"Dezvoltarea spiritului antreprenorial si cresterea competitivitatii in afaceri"
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/92/3.1/S/61820

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
„Investeşte în oameni!”

11.1. Forţa majoră, definita potrivit Contractului, este constatată în scris de o autoritate
competentă şi nu trebuie dovedită de partea care o invocă.
11.2. Cazul fortuit, definit potrivit Contractului, trebuie dovedit de partea care-l invocă, prin
prezentarea de documente emanate de terte persoane, care să ateste împrejurările ce fac
imposibilă executarea obligatiilor asumate prin prezentul contract.
11.3. Atât forţa majoră, cât si cazul fortuit exonerează Părţile contractante de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.4. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore sau
cazului fortuit, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
11.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, in termen de 5 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
11.6. Dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă
mai mare de 1 luna, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de plin
drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretindă celeilalte dauneinterese.
Art. XII. GARANŢII SI RESPONSABILITĂŢI
12.1. Consultantul garantează Clientul si se angajeaza sa despagubeasca Clientului împotriva
oricăror revendicări formulate de terti, în ceea ce priveste elementele sau informatiile continute
de documentele întocmite ca urmare a serviciilor prestate.
12.2. Implementarea procedurilor de achizitie intră în responsabilitatea exclusivă a Clientului.
12.3. Consultantul nu răspunde pentru folosirea incorectă de către Client a documentelor
întocmite ca urmare a serviciilor prestate si nici pentru eventualele prejudicii create de Client
tertilor ca urmare a unei astfel de utilizari.
Art. XIII. NOTIFICĂRI
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13.1. Orice notificare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă în scris la adresele indicate la art. 1 si trebuie înregistrată atât în momentul
transmiterii, cât şi în momentul primirii.
13.2. Notificările între Părţi vor respecta condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art XIV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
14.1. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul Contract.
14.2. Legea care guvernează acest Contract este legea română.
Art. XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
15.1. Părtile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
15.2. Tratativele directe se vor desfăsura prin intalniri intre acestea, consemnându-se rezultatul
fiecărei intalniri în procese-verbale.
15.3. Dacă, după 15 zile lucrătoare de la începerea acestor tratative, Părtile nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, atunci se vor adresa instanţelor judecatoreşti
din România.
Prezentul Contract s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru
fiecare parte contractantă, astăzi, ……………………….
CLIENT,

CONSULTANT,

SC People Investment SRL
Reprezentant legal,
Anne Marie Svetlana Iliescu
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