MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

....................................................

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. ___________ din ____________

1.PĂRŢILE CONTRACTANTE
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,
între,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE PERSOANE, cu sediul in Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1,
telefon/fax 021.311.89.73/021.311.89.73, cod fiscal 28703167, cod IBAN trezorerie:
RO57TREZ23A615000580801X, RO48TREZ23D615000580802X, RO89TREZ23A615000580803X
deschise la Trezoreria Sector 1, în Bucureşti, reprezentată prin Director – Maximilian Axel-NICOLAE,
în calitate de Beneficiar,
şi
.............................................................................................................
adresa/sediu
central
........................................, telefon ......................., CIF ..................... cont. IBAN ....................... deschis la
.........., reprezentată prin ................, în calitate de Prestator.
2. DEFINIȚII
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – prezentul contract care reprezintă acordul de voinţe al celor două părţi, încheiat între
autoritatea contractantă – A.N.I.T.P., în calitate de beneficiar, şi ....................., în calitate de prestator;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea identificate în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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 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 din părţi;
f) zi - zi calendaristică; luna – 30 zile; an – 365 zile.

3. INTERPRETARE
3.1. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, iar "zi lucrătoare" sau
"zile lucrătoare" reprezintă ziua cu un regim normal de muncă de 8 ore, dacă nu se specifică în mod
diferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului doi experți care, pe baza Proiectului
Mecanismului naţional de identificare şi referire îmbunătăţit, transmis de către Beneficiar, vor elabora o
curriculă şi materialele necesare pentru sesiunile de formare/instruire şi vor susţine 17 sesiuni de
formare/instruire privind identificarea victimelor traficului de persoane.
4.2. Din totalul de 17 sesiuni de formare/instruire, 15 vor avea în vedere identificarea victimelor cetăţeni
români şi vor fi organizate una în Bucureşti și 14 în ţară, pe parcursul a 30 de zile (câte 2 zile pentru
fiecare sesiune) şi se adresează unui număr de 300 de participanţi (20 de participanţi/sesiune).
Oraşele și perioadele în care se vor desfăşura sesiunile de formare/instruire privind identificarea
victimelor cetăţeni români, sunt următoarele:
1. Bucureşti: în perioada__________;
2. Cluj-Napoca: în perioada__________;
3. Ploieşti: în perioada__________;
4. Timişoara: în perioada__________;
5. Suceava: în perioada__________;
6. Iaşi în perioada__________;
7. Galaţi: în perioada__________;
8. Braşov: în perioada__________;
9. Craiova: în perioada__________;
10. Piteşti: în perioada__________;
11.Tg. Mureş: în perioada__________;
12. Bacău: în perioada__________;
13. Alba-Iulia: în perioada__________;
14. Oradea: în perioada__________;
15. Constanţa: în perioada__________.
4.3. Celelalte 2 sesiuni dintre cele 17 vor avea în vedere tema identificării victimelor cetăţeni străini și
vor fi organizate una în Bucureşti şi una în ţară, pe parcursul a 4 zile (câte 2 zile pentru fiecare sesiune)
şi se adresează unui număr de 50 de participanţi (25 de participanţi/sesiune).
Oraşele și perioadele în care se vor desfăşura sesiunile de formare/instruire privind identificarea
victimelor cetăţeni străini, sunt următoarele:
1. Bucureşti: în perioada__________;
2. Timişoara: în perioada__________.
5. PREȚUL CONTRACTULUI
5.1. Valoarea contractului pentru elaborarea curriculei şi a materialelor necesare sesiunilor de
formare/instruire şi pentru susţinerea a 17 sesiuni de formare/instruire privind identificarea victimelor
traficului de persoane cetăţeni români (15 sesiuni) şi cetăţeni străini (2 sesiuni) în cadrul proiectului
„Traficul de persoane - o abordare centrată pe victime”, plătibilă Prestatorului de către Beneficiar, este
de ................lei, din care TVA ...... lei.
5.2. Preţul unitar al serviciilor ce fac obiectul contractului este cel menţionat în Anexa nr.1 la prezentul
contract.
5.3. Preţul unitar al serviciilor ce fac obiectul contractului este ferm şi nu poate fi modificat pe durata
executării lui.
5.4. Beneficiarul are obligaţia de a plăti contravaloarea serviciilor în termen de 30 zile de la data emiterii
facturii.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ
6.1. Fiecare factură emisă de Prestator către Beneficiar, reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate, în conformitate cu prezentul contract se va achita cu ordin de plată în contul:
………………………… deschis la ……... . Aceasta va fi însoţită de curricula şi de materialele
necesare pentru fiecare dintre sesiunile de formare/instruire, fişa de pontaj aferentă timpului efectiv
lucrat şi procesul verbal de recepţie în două exemplare.
6.2. Factura se va emite lunar, în perioada 01- 05 a lunii curente pentru serviciile prestate în luna
anterioară.
6.3. Plata serviciilor se va realiza în cel mult 30 zile de la emiterea facturii.
7. DURATA CONTRACTULUI
7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil până la data de
15.07.2019.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. - Documentele contractului sunt:
- Anexa nr.1 – centralizator cu cantităţile și preţurile serviciilor și graficul de livrare și plăți;
- Anexa nr. 2 – propunerea financiară a prestatorului;
- Caietul de sarcini.
9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul de servicii de formare/instruire va propune doi experți, care vor elabora curricula si
materialele necesare sesiunilor de formare/instruire, vor modera și gestiona sesiunile de
formare/instruire, dovedind prin documente calificarea și experiența experților responsabili direct cu
îndeplinirea contractului (personal propriu sau colaboratori).
9.2. Prestatorul îşi asumă răspunderea pentru competenţa şi comportamentul experților pe care îi
desemnează pentru realizarea prestaţiei.
9.3. Prestatorul va desemna un coordonator care va menţine legătura cu Beneficiarul pe toată durata
contractului.
9.4. Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul câștigător nu are dreptul să înlocuiască experții
propuși inițial decât justificat şi respectând prevederile privind acreditarea/autorizarea. Noul expert
propus trebuie să îndeplinească condițiile solicitate în caietul de sarcini. Înlocuirea experților se va
face doar cu acordul scris al Beneficiarului, obținut în urma solicitării transmise de către Prestator.
Prestatorul va nominaliza noul expert prin transmiterea către Beneficiar a documentelor care dovedesc
calificarea şi experiența expertului conform cerințelor menționate în prezentul caiet de sarcini.
9.5. Prestatorul se obligă ca prin experții (propuşi) să realizeze următoarele:
1. Elaborarea curriculei și a materialelor necesare sesiunilor de formare/instruire şi prezentarea
acestora Beneficiarului în maxim 7 zile calendaristice de la încheierea contractului.
2. Participarea la două întâlniri cu reprezentanţii A.N.I.T.P., una în vederea stabilirii variantei finale
a calendarului privind desfăşurarea sesiunilor de formare/instruire şi una în vederea stabilirii variantei
finale a documentelor (curricula, materiale necesare sesiunilor etc.).
3. Moderarea şi gestionarea sesiunilor de formare/instruire, pe baza calendarului stabilit de comun
acord cu Beneficiarul şi asumat, în perioada menţionată (iunie 2018- iulie 2019).
4. Menținerea legăturii cu Beneficiarul pe toată durata desfăşurării contractului.
5. Transmiterea documentelor/informaţiilor solicitate de Beneficiar și respectarea întocmai a ofertei
tehnice.
9.6. Prestatorul are obligaţia de a executa şi de a finaliza serviciile, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite,
în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
9.7. Prestatorul are obligaţia de a notifica prompt beneficiarul despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el pe durata îndeplinirii contractului.

9.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.9. Prestatorul se obligă să execute contractul întocmai şi în termen, însă nu mai târziu de 15.07.2019.
9.10. Prestatorul va livra în a 6-a zi calendaristică de la încheierea contractului un proiect intermediar al
curriculei şi al materialelor necesare pentru sesiunile de formare/instruire și în maxim 7 zile
calendaristice de la încheierea contractului, forma finală a curriculei şi a materialelor necesare pentru
sesiunile de formare/instruire.
9.11. Prestatorul va emite factura fiscală conform fişelor de pontaj aferente timpului efectiv de lucru,
exprimat în ore/zi lucrătoare, acceptate de către Beneficiar.
10. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI
10.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le
consideră necesare pentru realizarea obiectului contractului.
10.2. Beneficiarul are obligaţia de a desemna o comisie care, în urma finalizării serviciilor, va încheia un
proces verbal de predare - primire a curriculei şi a materialelor necesare pentru sesiunile de
formare/instruire.
10.3. Beneficiarul are obligaţia de a achita Prestatorului contravaloarea serviciilor după îndeplinirea de
către acesta a obligaţiilor asumate în prezentul contract.
10.4. Plata serviciilor se face în baza facturii fiscale emisă de prestator, semnată şi ştampilată.
11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a solicita şi încasa din preţul contractului, ca penalităţi de
întârziere, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, din
valoarea obligaţiilor neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita şi încasa ca penalităţi de întârziere, o sumă
echivalentă cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României plus 8 puncte procentuale, prin plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care duc la modificarea
clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
11.5. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului,
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului.
12. ALTE OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI
12.1. Prestatorul va avea următoarele obligaţii:
- să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt
la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii;
- se obligă ca dreptul de autor asupra curriculei şi a materialelor elaborate să fie transferat automat
Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, care va avea dreptul de utilizare integrală și
parțială, pe perioadă nedeterminată;
- se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce
rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, opere

protejate prin drept de autor etc.), legate de elaborarea curriculei şi a materialelor pentru sesiunile de
formare/instruire.
13. ALTE OBLIGAȚII ALE BENEFICIARULUI
13.1. Beneficiarul se obligă să desemneze o persoană de contact pe toată durata de valabilitate a
contractului în vederea bunei desfășurări a acestuia.
14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din specificația tehnică.
14.2. Verificările şi recepţia vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi se
vor consemna în procese verbale.
15. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
15.1. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi.
15.2. Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin
act adiţional.
15.3. În afara cazului în care se convine modificarea perioadelor de prestare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului.
16. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
16.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile și documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
16.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
16.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia şi se va extinde numai
asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
17. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
17.1. Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de Beneficiar Prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 Preţul contractului nu se actualizează şi rămane ferm în lei pe toata durata de îndeplinire a
contractului.
18. AMENDAMENTE
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional în conformitate cu prevederile art. 221 din legea 98/2016.
19. CESIUNEA
19.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Beneficiarului.

19.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
20. FORŢA MAJORĂ
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3. Îndeplinirea 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.
20.4. 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.
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
21.1. Beneficiarul şi 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 sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
21.2. Dacă, 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 competente de pe raza
municipiului Bucureşti.
22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
23. COMUNICĂRI
23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
a). Pentru ................................ :
-Adresă: .....................................;
- telefon .....................................;
-Persoana de contact: ..............................
b). Pentru A.N.I.T.P. :
-Adresă: Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, București;
-Telefon 0213198182;
-Persoană de contact: Ionescu Maria-Simona.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost încheiat azi, ..........................., în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Beneficiar,
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE PERSOANE

DIRECTOR

VIZAT
PENTRU CONTROL FINANCIAR PROPRIU

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

AVIZAT STRUCTURA BENEFICIARĂ

Prestator,

Anexa nr. 1 la contractul nr...................... din .......................
CENTRALIZATOR CU CANTITĂŢILE ŞI PREŢURILE SERVICIILOR
Pret
unitar
Valoare
Valoare
Nr.
Denumire
U.M.
Cant.
lei fara
lei fara
TVA
lei cu
crt
TVA
TVA
TVA
/zi
Subpachet servicii elaborare de către doi experţi a unei curricule, precum şi a materialelor necesare
pentru sesiunile de formare/instruire
Servicii elaborare de către
doi experţi a unei curricule,
precum şi a materialelor
1.
serviciu 14 zile
necesare pentru sesiunile de
formare/instruire
(7 zile x 2 formatori)
Total subpachet 1

Pret
unitar
Valoare
Valoare
Nr.
lei fara
lei fara
TVA
lei cu
Denumire
U.M.
Cant.
crt
TVA
TVA
TVA
/zi
Subpachet servicii susţinere de către doi experţi a 17 sesiuni de formare/instruire privind identificarea
victimelor traficului de persoane cetăţeni români (15 sesiuni) şi cetăţeni străini (2 sesiuni)
Servicii susţinere de către doi
experţi a 17 sesiuni de
formare/instruire privind
identificare victimelor
2.
serviciu 68 zile
traficului de persoane
cetăţeni români (15 sesiuni)
şi cetăţeni străini (2 sesiuni).
(34 zile x 2 formatori)
Total subpachet 2
TOTAL GENERAL
Pachet servicii de contractare a doi experți pentru elaborarea
curriculei şi a materialelor necesare sesiunilor de
formare/instruire şi pentru susţinerea a 17 sesiuni de
formare/instruire privind identificarea victimelor traficului de
persoane cetăţeni români (15 sesiuni) şi cetăţeni străini (2
sesiuni)

GRAFIC DE LIVRARE ŞI PLĂŢI
Punct de livrare
(destinaţia serviciilor)

Bucureşti, str. Ion
Cîmpineanu, nr. 20,
etaj 5, sector 1

Perioada de livrare

 Proiect: curricula şi materialele necesare
pentru sesiunile de formare/instruire
la data de: ................
( în termen de 6 zile calendaristice de la
încheierea contractului)
 forma finală a curriculei şi a materialelor
necesare
pentru
sesiunile
de
formare/instruire.
la data de: ................
(în termen de 7 zile calendaristice de la
încheierea contractului)

Beneficiar,
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE PERSOANE

DIRECTOR

CONTABIL ŞEF

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

AVIZAT STRUCTURA BENEFICIARĂ

Termen de plată

Conform pct. 5.4 şi 6.3 la
prezentul contract

Prestator,

