CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
nr. ............... din data de ................
1.

Se completeaza de CODECS:
Cod KA:

An: 2017

Părţile contractante

a)
S.C. CODECS S.A. cu sediul în str. Agricultori nr. 37 - 39, sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. J40/25535/1993, cod de inregistrare fiscala RO4899270, capital social subscris si varsat 99.998 lei (RON), cont bancar
nr. RO19BRDE441SV17920984410 deschis la BRD - Groupe Societe Generale, Sucursala Policolor Bucureşti, reprezentată
prin Ionel Marchiş – Administrator special, Camelia Florentina Parfeni – Director Economic si Augustin Razvan Sisu –
Director Business Development, denumită în continuare Prestator şi
Notă: Se va completa numai una dintre poziţiile b) sau b1), după cum urmează:
b) numele organizaţiei care înscrie cursantul/cursanţii şi achită cheltuielile lui/lor cu pregătirea profesională sau
b1) numele persoanei care se înscrie la curs, în cazul în care aceasta îşi suportă singură cheltuielile.
b) Organizaţia ________________________________________ cu sediul în ______________________ str.
______________________________ nr. ________ , bl._____, sc. _______, et._______, ap. ________, cod postal
_________ jud./sector _________________
tel. ____________________ fax _____________________, email
______________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________ cod de
inregistrare fiscală ______________________ cont bancar IBAN nr. _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ /
deschis la _____________________ având capitalul social de ______________ (RON), reprezentată prin
______________________________, având funcţia de _________________________, denumită în continuare Beneficiar,
sau
b1) Nume _______________________ Prenume ____________________________ născut(ă) la data de _ _ / _ _ / _ _ _ _,
domiciliat(ă) în _________________________ str. __________________________ nr._____ bl. _____ sc. _____ ap. _____
jud./sector ______________ cod postal _ _ _ _ _ _ având C.I. seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _, eliberat de ____________________
la data de _ _ / _ _ / _ _ _ _ cod numeric personal (CNP) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ denumit(ă) în continuare Beneficiar.
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de instruire de către Prestator a Beneficiarului sau a cursanţilor
inscrisi de acesta, conform formularului de inscriere anexat, in cadrul cursului (cursurilor):
Cursant(i)
Curs
Perioada
Loc de desfasurare

2.2. In cazul amânarii seriei de curs, Beneficiarul va fi anunţat cu minim 5 zile înainte de începerea cursului.
Reprogramarea pentru o dată ulterioară va fi comunicată de Prestator cu cel putin o saptamana înainte de noua serie.
3. Durata contractului
Contractul îşi produce efectele de la data semnării sale de către părţi şi până la data de _ _ / _ _ / _ _ _ _ inclusiv, durata
contractului putandu-se prelungi prin act aditional cu acordul partilor contractante.
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4. Valoarea (pretul) contractului
Valoarea (pretul) contractului este de ……….. EURO+TVA.
4.1 Obligatiile prestatorului
Prestatorul se obligă:
5.1.1. să organizeze procesul de instruire a grupei de cursanti cu traineri experimentati.
5.1.2. să restituie suma încasată drept contravaloare a serviciilor de instruire în cazul în care, din motive imputabile
prestatorului, instruirea nu poate fi realizata si partile nu au convenit inscrierea cursantului in cadrul altei
perioade.
5.1.3. Să asigure spatiul de desfasurare a programului, sala training si logistica (videoproiector, flipchart etc.), pauzele
de cafea si masa de pranz pentru participanti.
5.2 Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul se obligă:
5.2.1
să achite pretul contractului: ................ EURO +TVA pâna la data de _ _ / _ _ / _ _ _ _ (data scadenta).
5.2.2
Beneficiarul sau cursantii trebuie sa-si insuseasca si respecte regulamentul de curs, instructiunile SSM si PSI de la
locul de desfasurare a cursului si de servire a mesei.
6. Facturare si plata
6.1. Prestatorul va emite factura fiscala in baza prezentului contract la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii
facturii si o va trimite Beneficiarului prin poştă electronică, fax, personal sau prin poştă la adresa menţionată în
prezentul contract.
6.2. Beneficiarul va efectua plata fie prin ordin de plată (în contul Prestatorului din factura sau contract), fie prin mandat
postal sau în numerar la casieria sediului CODECS din Bucureşti.
6.3. Facturile fiscale remise beneficiarului, pe baza datelor înscrise în prezentul contract, prin poştă electronică, fax,
personal sau prin poştă vor fi considerate acceptate la plată, în temeiul prezentului contract, dacă conţinutul lor nu
este contestat motivat de persoana îndreptăţită în termen de 48 de ore de la momentul primirii lor.
6.4. În cazul neachitării la timp a taxelor de către Beneficiar sau în cazul retragerii de la curs, Prestatorul este absolvit de
obligaţia acordării serviciilor de instruire si a diplomei către cursant. Taxele deja achitate nu se restituie. Depăşirea
termenelor de plată (data scadentă) atrage penalităţi de 0,5%/zi întârziere, care se calculează la suma totală
neachitată, cuantumul penalităţilor putând depăşi valoarea debitului (datoriei) de bază.
6.5. In situatia in care Beneficiarul datoreaza Prestatorului o suma de bani ce reprezinta o creanta certa lichida si
exigibila, partea in drept poate recurge la procedura ordonantei de plata prevazuta de legislatia in vigoare.
6.6. Notificarea transmisa prin posta, posta electronica sau fax de catre o parte celeilalte parti in vederea achitarii de
catre aceasta din urma a debitelor certe, lichide si exigibile, necontestata motivat de indata de persoana
indreptatita, face dovada suficienta si necesara a recunoasterii debitelor solicitate cu privire la suma din notificare,
scadenta debitului si persoana debitorului.
7. Litigii
7.1. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea sau desfiinţarea lui se va solutiona pe cale amiabilă.
7.2. În cazul în care solutionarea pe cale amiabilă nu este posibila, competenţa de solutionare a litigiului aparţine
instanţelor judecatoreşti de la sediul Prestatorului.
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8. Proprietatea intelectuală
8.1. Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, modelelor, schiţelor, planşelor, precum
şi a oricarui material scris, audio, video sau software folosit de Prestator în procesul de instruire aparţin
Prestatorului sau titularului acestor drepturi.
8.2. Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menţionate anterior. În cazul în care
Beneficiarul încalca aceasta obligaţie, el va răspunde în conditţile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi
drepturile conexe.
9. Datele cu caracter personal
9.1. Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul isi da acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal ale sale
si ale cursantilor, astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, in orice modalitate (scris, electronic etc) si pentru
utilizarea lor in toate sistemele Prestatorului, necesare in vederea executarii prezentului contract, pe toata durata si
ulterior incetarii acestuia conform legislatiei in vigoare.
9.2. Prestatorul este operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 23657/2012 la ANSPDCP.
10. Forta majora
10.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin
prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile
asumate.
10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci)
zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.
10.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunootinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in
maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.
10.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la
executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la
cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.
11. Incetarea contractului
11.1. Prezentul contract poate inceta de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui/unei tribunal arbitral/instante
judecătoresti, în cazul în care una dintre părti:
 nu îsi exercită una dintre obligatiile esentiale din prezentul contract,
 cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părti;
 îsi încalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă
parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
 în termen de 7 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostintă că nu si-a executat ori îsi execută
în mod necorespunzător oricare dintre obligatiile ce-i revin.
11.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin
15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-si producă efectele.
11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părtile contractante.
11.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
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12. Dispozitii finale
12.1. Parţile declară ca între ele nu a mai intervenit nici o altă întelegere şi ca prezentul contract este singurul contract
intervenit între Prestator şi Beneficiar.
12.2. Orice alte declaraţii/acorduri anterioare, indiferent dacă sunt în forma scrisă sau orală, nu produc nici un fel de
efecte juridice între parti decat în masura în care ele sunt incluse şi în prezentul contract.
12.3. Părţile se obligă să nu transmită în nici un fel, către terţe persoane, drepturile şi obligaţiile sale rezultând din
prezentul contract.
12.4. Părţile la prezentul contract se obligă să nu transmită în nici un fel, către terţe persoane, drepturile şi obligaţiile sale
rezultând din prezentul contract, decat cu acordul scris al ambelor parti.
12.5. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator:
S.C. CODECS S.A.
Ionel Marchiş
Funcţia: Administrator special
Semnătura______________________________
Ştampila organizaţiei_____________________

Beneficiar :
Nume si prenume: _________________________
Funcţia: _________________________________
Semnătura______________________________
Ştampila organizaţiei_____________________

Camelia Florentina Parfeni
Functia: Director Economic
Semnatura_____________________________
Augustin Razvan Sisu
Functia: Director Business Development
Semnatura_____________________________
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