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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. ____________ / ____________ 

  

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1.  BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA - DEVA, cu 

sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 26, judeţul Hunedoara, cod fiscal 4374555 cont: 

RO21TREZ24G675000200130, deschis la Trezoreria Deva reprezentată legal de către 

domnul Ioan Sebastian Bara, în calitate de manager, denumită în continuare beneficiar 

şi 

1.2.  S.C. ______________________________________________________________ cu 

sediul în ________________________ , persoană juridică înmatriculată la Registrul 

Comerţului cu nr. __________________, cod fiscal ______________ cod IBAN 

________________________ deschis la Trezoreria _______________________, 

reprezentată prin domnul/doamna _______________________________ în calitate de 

_____________________________ denumită în continuare prestator 

 

II. DEFINIŢII 

2. 1.   În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

 Contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

 Beneficiar şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

 Preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract; 

 Servicii – activităţile a căror prestare fac obiectul contractului; 

 Forţa majoră – un eveniment 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: războaie, revoluții, incendii, 

inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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 

dintre părţi. 

 Zi – zi calendaristică; 

 An – 365 zile; 
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III. INTERPRETARE 

3.1.  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contractuale 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. 

 

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 

4.1.   Prestatorul se obligă să presteze servicii pentru _______________________________.  

 

V. DURATA CONTRACTULUI 

5.1.  Durata prezentului contract este de la data de __________ până la data de __________.  

 

VI. VALOAREA CONTRACTULUI 
6.1.  Plata pentru serviciile prestate o reprezintă preţul convenit. 

 

VII. MODALITATEA DE PLATĂ 

7.1.  Contravaloarea serviciilor prestate, se va achita cu ordin de plată conform ratelor 

stipulate în poliță. 

 

 VIII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 OBLIGATIILE PRESTATORULULUI 

8.1.  Prestatorul se obligă să întocmească polița pentru asigurarea construcțiilor și a bunurilor 

împotriva tuturor riscurilor.  

 

 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

8.2.  Să plătească contravaloarea ratelor comunicate de prestator în termenele și condiţiile 

art.VI și VII din contract. 

 

 IX. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

9.1.  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. 

 

 X. AMENDAMENTE 

10.1.  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni la 

modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute 

la data încheierii contractului. 

 

 XI. FORŢA MAJORĂ 

11.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

11.2.  Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

11.3.  Îndeplinrea 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. 

11.4.  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. 



3 

 

 XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

12.1.  La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul potrivit art. V. 

 

 XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

13.1. Benficiarul și 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 său în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

13.2.  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul 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. 

 

XIV. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

14.1.  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

XV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

15.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

15.2.  Părțile au înțeles să încheie azi ___________________ prezentul contract în două 

exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 
  

BENEFICIAR 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

„OVID DENSUSIANU” 
HUNEDOARA – DEVA 

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 

_______________ 

 

 

PRESTATOR 

_____________________________ 

 
 

Administrator, 

__________________________ 

 

   

          

 

Şef serviciu, 

Financiar-contabil, 

resurse umane, 

administrativ, 

întreţinere 

 

ec. Maria Popa 

 

 

  

  

 


