
Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului educației  

nr 3988 din 15.06.2021 
 

CONTRACT CIVIL DE FURNIZARE SERVICII   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NR. ____________________ 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1 Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cod de înregistrare fiscală 4666150, cu sediul în str. Victoriei, nr.132-

134, localitatea Tg-Jiu, judeţul Gorj, cod poştal 210235, tel 0253/227177, fax.0253/224750, poştă electronică : 

isjgorj@yahoo.com, prin reprezentant legal profesor Constantinescu Elena Dana, în calitate de Beneficiar pe de 

o parte  

 

şi 

 

Domnul/Doamna .......................................................................................................................... domiciliat(ă) în 

................................................................................................................................, posesor a actului de identitate 

BI/CI seria ………., numărul ........................ emis de........................................., codul numeric 

personal......................................................... având cont bancar .............................................................................. 

deschis la…………………………………………… ……….., în calitate de Furnizor, pe de altă parte, 

 

am încheiat prezentul contract de furnizare servicii, în următoarele condiţii stabilite de comun acord: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

III. Obiectul contractului: executarea de către Furnizor, în termenul cerut de către beneficiar, a următoarelor 

operațiuni/activităţi :  

Efectuarea inspecțiilor de specialitate și evaluarea portofoliului profesional în cadrul examenului 

național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Contractul de furnizare servicii se desfăşoară în perioada 01.11.2020– 31.05.2021, în vederea efectuării 

inspecțiilor de specialitate pe parcursul anului școlar 2020-2021. 

V. PREŢUL CONTRACTULUI 

4.1 Contravaloarea serviciilor furnizate este de  ………….  lei brut (include impozitele datorate de Furnizor) 

pentru întreaga perioadă/durată a contractului.  

În cazul tarifelor raportate la lucrare/candidat, contravaloarea serviciului de evaluare este de ................. 

lei brut / lucrare/candidat care include impozitele datorate de Furnizor pentru ăntreaga perioadă/durată a 

contractului. 

Suma de plată se determină după prestarea serviciului, prin înmulțirea valorii brute / lucrare/candidat cu 

număruk de lucrări evaluate sau numărul de candidați evaluați. 

Preţul reprezintă echivalentul tuturor activităţilor/operațiunilor, prevăzute la punctul II din prezentul 

contract, finalizate de Furnizor. 

Suma netă urmează să fie achitată la finalizarea fiecărui serviciu validat în luna următoare validării 

acestuia, pe baza documentelor justificative și a procesului verbal de recepție a serviciilor furnizate, sub semnătura 

persoanelor implicate în realizarea acestora. 

4.2.  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului prevăzut la art. 4.1 include toate costurile ocazionate de 

îndeplinirea serviciilor ce fac obiectul contractului. 

4.3.  Furnizorul poate opta pentru plata într-o singură tranşă, la finalul perioadei pentru care a fost încheiat 

prezentul contract, după predarea documentelor justificative după recepționarea și  acceptarea de către beneficiar 

a tuturor serviciilor furnizate.  

4.4. Contravaloarea serviciilor furnizate se va plăti cu ordin de plată în contul Furnizorului, în cursul lunii 

următoare celei în care s-a efectuat predarea.  

4.5. Din contravaloarea serviciilor furnizate, se reţine, în mod obligatoriu, impozitul legal aplicabil. 

 

VI. GARANȚII 

6.1. Furnizorul garantează pentru calitatea, corectitudinea, legalitatea activităților efectuate, în conformitate cu 

Codul Civil, precum și pentru îndeplinirea indicatorilor stabilite 

6.2. Toate documentele vor fi redactate în limba română 

 

VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

7.1. Furnizorul se obligă: 
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- Să execute activităţile/operațiunile ce îi revin, aşa cum au fost definite în prezentul contract. 

- Furnizorul va efectua serviciile menţionate la articolul 2.1, obiectul contractului respectând nivelul de calitate 

impus, cu maximă eficienţă şi standardele de etică profesională şi morală.  

- Furnizorul se obligă să respecte toate prevederile legale  specifice activităţii pe care o desfăşoară.  

- Furnizorul  se obligă să respecte deciziile Beneficiarului privind organizarea activităţii şi să ţină seama de 

recomandările acestuia. 

- Furnizorul se obligă să respecte prevederile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului U.E.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație e acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/C.E. (Regulamentul general privind protecția datelor) și să nu folosească în 

alte scopuri datele personale prelucrate. 

7.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:  

- Să achite contravaloarea serviciilor, în contul Furnizorului, conform termenului şi sumei stabilite de comun 

acord prin prezentul contract; 

- Alte obligații ..................................................................................................................................................... 

 

VIII.  ÎNCETAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII 

7.1. Contractul încetează la data îndeplinirii de către părți a obligațiilor asumate prin contract sau la data stabilită 

de comun acord, de către părțile semnatare. 

7.2.  Prezentul contract poate fi reziliat de Beneficiar în condițiile în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile 

contractuale. 

7.3.   În caz de reziliere, Furnizorul  va fi îndreptăţit să primească preţul reprezentând contravaloarea serviciilor 

efectuate şi validate în temeiul prezentului Contract, până la data efectivă a rezilierii, dacă rezilierea nu se 

datorează culpei exclusive a Furnizorului. 

7.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

7.5.  În cazul în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale la nivelul de calitate şi  în termenele 

agreate de ambele părţi prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a solicita aplicarea sancțiunilor 

disciplinare în conformitate cu prevederile legale. 

 

VIII. FORŢA MAJORĂ 

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 

definită de lege. 

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice, de 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

8.3. Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 

să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

IX. NOTIFICĂRI 

9.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validarea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 

executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor 

judecătorești competente. 

 

X. LITIGII 

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 

10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor 

judecătorești competente. 

 

XI. CLAUZE FINALE 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

11.2. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a 

renunţat la acest drept al său. 

11.3. Prezentul contract de furnizare servicii este guvernat de dispoziţiile Codului Civil, și este încheiat  în temeiul 

art. 1166, 1167, 1169, 1170, 1174, 1178, 1266, 1270, 1766, 1767, 1768 din Codul Civil, precum și a altor prevederi 
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legale. 

11.4. Prezentul contract nu reglementează activităţile de muncă specifice Codului Muncii,  iar prestarea 

activităţilor în cadrul prezentului contract nu dă dreptul furnizorului în a cere transformarea contractului în raport 

de muncă. 

11.5. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 22.06.2021, într-un număr de 2 exemplare în original, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

              BENEFICIAR,                                    FURNIZOR, 

             Inspector Școlar General,                      

  Prof. Constantinescu Elena Dana 

               

 

 


