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CONTRACT DE ASOCIERE - DE PRESTĂRI SERVICII 

Încheiat astăzi ……………………  în vederea pregătirii și promovării copiilor  
și tinerilor cu aptitudini pentru  – ŢESUT-CUSUT 

 
I. Părțile contractante: 
 
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII, cu sediul în municipiul Pitești, Bd. 
Republicii, Nr. 66, județul Argeș, C.I.F. 4229466, reprezentată legal prin Elena IAGĂR - 
Manager,  
 
PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE MUSCEL, cu sediul în comuna POIENARII DE 
MUSCEL, județul ARGEȘ, C.I.F. …………… , reprezentată legal prin ION BANZEA – 
Primar, împuternicit prin H.C.L. nr. ………………………….. 
 
PRESTATORUL şi BENEFICIARUL urmând a fi numite în continuare „Parte”, în mod 
individual şi, respectiv, „Părţi”, în mod colectiv, 
Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006, actualizată, 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale și în baza 
Hotărârii nr. ……………………………… adoptată de Consiliul Local POIENARII DE 
MUSCEL, a intervenit prezentul CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII, în conformitate cu 
prevederile din Codul Civil și a legislației aplicabile în domeniu în condiţiile ce urmează cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 
II. Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea în vederea afirmării identităţii locale, prin 
înființarea Secției Externe de ŢESUT-CUSUT a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, în 
Comuna POIENARII DE MUSCEL. 
 
ACTIVITĂȚI:  
Pentru realizarea acestui obiect, părțile vor desfășura următoarele activități: 
- cursuri teoretice și practice, la finalul cărora elevii, în urma unui examen, vor obține o 
diplomă de absolvire; 
- organizarea de concursuri pe teritoriul județului Argeș și participarea la concursuri/ 
festivaluri județene, interjudețene și naționale; 
- organizarea de stagiuni artistice ale școlii; 
- schimb de experiență cu alte instituții similare la nivel județean, interjudețean și 
internațional; 
- participări la acțiuni culturale locale, județene, naționale și internaționale; 
Aceste activități nu sunt limitative, ele putând fi completate pe viitor prin acte adiționale cu 
alte activități care se vor dovedi utile în realizarea obiectului asocierii. 
 
III. Durata Contractului: 
Contractul se încheie pentru o perioadă de 3 (trei) ani școlari, începând cu data de 01.10.2021 
și până la data de 30.06.2024.  
La expirarea termenului contractual, durata de valabilitate a contractului poate fi prelungită 
prin acordul Părţilor, concretizat în cuprinsul unui act adiţional, cu indicarea noii perioade de  
valabilitate. 
În acest sens, Partea care doreşte prelungirea duratei de valabilitate a contractului, va notifica 
în scris intenţia sa celeilalte Părţi, cu cel puţin 45 de zile înainte de data expirării termenului 
contractual, în vederea începerii negocierii. 
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IV. Pretul. Conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 197/30.09.2019, Secțiile de 
meșteșuguri ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești sunt scutite de taxa de studiu. 
 
La sfârșitul celor trei ani de studiu, cursanții care promovează examenul de diplomă vor primi 
Diplomă de absolvire. Taxa pentru eliberarea Diplomei, stabilită prin Hotărâre de către 
Consiliul Județean Argeș pentru anul școlar 2023 - 2024 și va fi achitată de Primăria 
POIENARII DE MUSCEL în contul RO85TREZ04621G330800XXXX, deschis la 
Trezoreria Pitești, sau numerar în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii 
facturii sau chitanței. 
 
Bugetul acestei asocieri se compune din: 
- fonduri de la bugetele locale ale autorităților administrației publice asociate; 
- venituri bugetare și extrabugetare rezultate din taxe școlare; 
Bugetul va fi gestionat de Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, având în vedere că 
activitatea se va desfășura prin aceasta și pe baza Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Școlii. 
 
V. Aportul părților: 
  
Aportul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești: 
- îndrumă activitatea metodică, asigurând personal calificat pentru susținerea cursurilor de 
ŢESUT-CUSUT;  
- pune la dispoziție programele școlare, mijloace didactice ca de exemplu: manuale,  planșe, 
culegeri, machete etc.; 
- urmărește realizarea programei de instruire și modul cum a fost parcursă materia planificată 
calendaristic; 
- stabilește taxele școlare anuale la disciplinele prevăzute prin planul de învățământ și 
aprobate, urmărește și înregistrează încasarea acestora de la localitatea implicată în prezentul 
contract; 
- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al asocierii împreună cu contabilul-șef și asigură 
execuția acestuia; 
- organizează testarea de aptitudini ale elevilor, examenul de sfârșit de an școlar și examenul 
de absolvire; 
-    organizează concursuri/festivaluri de gen pentru cursanții școlii; 
-   asigură mediatizarea prin mijloace mass-media, internet, a acestei secții externe, precum și 
promovarea elevilor talentați. 
 
Aportul Consiliului Local al Comunei POIENARII DE MUSCEL 
- asigură spațiul necesar desfășurării activității ce face obiectul prezentului contract; 
- asigură fondurile necesare achitării contravalorii utilităților; 
- asigură dotarea cu material didactic pentru buna desfășurare a activității în secția respectivă; 
 
VI. Încetarea și rezilierea contractului: 
(a) Contractul încetează în următoarele situații: 
- la data expirării, conform prevederilor contractului dacă părțile nu au încheiat, înaintea 
acestei date, un act adițional de prelungire a acestuia; 
- denunțarea unilaterală de către una din părţi, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de 
zile; 
- rezilierea contractului pentru neexecutare; 
- dacă faţă de una din părţi s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare sau a 
falimentului prevăzută de Codul insolvenței. 
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 (b) Dacă una dintre Părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau le îndeplinește în mod 
necorespunzător, sau în neconcordanță cu legislația aplicabilă, cealaltă Parte are dreptul de a 
rezilia prezentul Contract din proprie initiațivă, în acest caz rezilierea intervenind de plin 
drept, fără intervenția instanței, la expirarea unui termen de 15 zile calendaristice de la data 
notificării acestui lucru, dacă în acest termen,  Partea care a primit notificarea nu a remediat 
situația semnalată.  
 (c) De asemenea fiecare dintre Părți  va putea rezilia unilateral contractul: 
- în caz de dizolvare, reorganizare sau fuziune urmată de dizolvarea  celeilalte Părți; 
- în cazul încălcării clauzelor prevăzute în prezentul contract; 
(d) Încetarea contractului nu produce efecte asupra obligațiilor scadente dintre părți.  
Modificarea Contractului se poate face numai cu acordul ambelor părți, prin încheierea unui 
act adițional, care va face parte integranta din Contract din momentul semnării sale de către 
părți. 
Dacă părțile își încalcă oricare dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o 
notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea 
prezentului contract. 
Dacă părțile cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără 
acordul celeilalte părți. 
Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 
 
VII. REZILIEREA 
Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare dintre părţi atunci când cealaltă parte, în 
mod culpabil, nu îşi execută total sau parţial, obligaţiile asumate sau şi le execută în mod 
necorespunzător şi a fost avertizată, printr-o notificare scrisă sau orala, de către cealaltă parte, 
că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 
Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract o va notifica în scris celeilalte 
părţi, cu cel puţin 15 de zile înainte de data de la care rezilierea urmează să-şi producă 
efectele. Rezilierea va opera în acest caz fără intervenţia instanţei de judecată şi fără vreo altă 
formalitate prealabilă. 
Rezilierea nu produce efecte asupra obligaţiilor deja scadente, acestea urmând a fi  executate 
în mod corespunzător. 
 
VIII.  Notificări:  
 (i) Toate notificările adresate unei Părți de către cealaltă Parte vor fi prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (AR) sau prin fax la numerele indicate mai jos. 
Notificările se consideră a fi primite de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor 
pe această confirmare. 
(ii) Notificările transmise prin telex sau telefax, și prin poștă electronică la adresele de email 
de mai jos, ea se consideră a fi primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
(iii) Notificările vor fi transmise în atenția următoarelor persoane și la următoarele adrese, 
orice modificare urmând a fi notificată așa cum se prevede mai sus: 
 
Prestatorul 
Adresa: Municipiul Pitesti, Bdul Republicii, Nr. 66, Județul Argeș  
tel.:0348.457.560; 0248.212.260 
Fax: 0248.212.260 
În atenția doamnei Elena Iagăr, funcția - Manager, email scoalapopart@yahoo.com 
 
Beneficiarul 
Adresa: Comuna POIENARII DE MUSCEL, Județul Argeș 
Tel.: .................................. 
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Fax: .....................................;  
În atenția domnului ION BANZEA, funcția - primar, email............................. 
 
IX.  Forța majoră: 
Forţa majoră scuteşte de responsabilitate partea care o invocă, pe toata durata existenţei 
cazului de forţă majoră. 
Situaţiile de forţă majoră sunt: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo sau alte 
evenimente certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.  
Greva personalului PRESTATORULUI sau al BENEFICIARULUI nu este considerată forţă 
majoră şi nu exonerează părţile de răspundere. 
Partea care invocă forţa majoră, va trebui să notifice cealaltă parte în termen de 10 zile de la 
data apariţiei evenimentului, comunicându-i totodată dovada acestuia; partea va trebui de 
asemenea să comunice celeilalte părţi încetarea situaţiei de forţă majoră în termen de 10 zile 
de la această încetare. 
În cazul în care nu respectă obligaţia de a notifica, conform condiţiilor şi în termenele 
prevăzute în prezentul contract, începerea şi încetarea evenimentului de  forţă majoră, partea 
care invocă forţa majoră va suporta toate daunele cauzate celeilalte părţi de această 
nerespectare. 
În cazul în care cauza de forţă majoră ce determină suspendarea executării contractului 
acţionează mai mult de 30 de zile, părţile se vor întâlni şi vor decide modificarea contractului 
sau încetarea acestuia, fără daune-interese.  
 
X. Litigii: 
Prezentul contract este guvernat de legea română. Dacă una din prevederi este declarată nulă, 
celelalte prevederi nu vor fi afectate, urmând a fi în continuare aplicabile, în limitele legii. 
Eventualele litigii apărute în legătura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea 
obligațiilor contractuale se vor soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile. În caz contrar, 
competența aparține instanțelor de drept comun. Cheltuielile de judecată vor fi suportate de 
partea care pierde procesul. 
 
XI. Clauza de cofidențialitate:  
Prestatorul este obligat să păstreze deplina confidențialitate cu privire la condițiile colaborării 
cu Beneficiarul și în special cu privire la informațiile referitoare la cifra de afaceri realizată cu 
acesta, angajați, la volumul vânzărilor, la conținutul prezentului Contract și al anexelor 
acestuia etc.   
Prestatorul este obligat să păstreze deplină confidențialitate cu privire la orice document care 
îi va fi transmis de către Beneficiar în scopul bunei desfășurări și executări a Contractului 
precum și cu privire la orice aspect, informație, dată sau document în legătură cu activitatea 
comercială economică sau strategică a Beneficiarului sau în legătură cu personalul, produsele, 
bunurile, colaboratorii sau clientela acestuia, de care va lua cunoștință intenționat sau nu pe 
parcursul desfăurării și executării contractului. 
Prestatorul se angajează să nu comunice informațiile confidențiale prezentate în paragrafele 
anterioare decât acelor prepuși sau colaboratori ale căror atribuții necesită cunoașterea acestor 
aspecte sau acelor persoane care sunt îndreptățite prin lege să solicite aceste informații și să ia 
toate măsurile pentru a obliga personalul lor angajat sau colaborator și/sau pe terții 
intervenienți în legătură cu derularea Contractului, indiferent de tipul intervenției, să pastreze 
secretul fiecarei informații confidențiale. 
Obligația sus menționată va fi în vigoare atât pe parcursul derulării prezentului Contract 
precum și pe termen de 2 (doi) ani de la încetarea acestuia. Orice abatere de la aceasta 
obligație, de către Prestator, va atrage de plin drept atât rezilierea Contractului, cât și plata de 
daune-interese pentru acoperirea prejudiciului efectiv și a beneficiului nerealizat de către 
Beneficiar ca urmare a încălcării acestei obligații de către Prestator, de către prepușii sau 
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colaboratorii acestuia sau de către orice alt terț care se află în relații cu Prestatorul sau 
Beneficiarul, al căror cuantum este valoarea prejudiciului creat pentru fiecare caz în parte. 
Clauza de confidențialitate prezentată la prezentul articol este esențială și determinantă, iar în 
lipsa ei Beneficiarul nu ar fi încheiat prezentul Contract.  Capitolul se aplica și în sens invers, 
adică se aplică și Prestatorului cu aceleași clauze, drepturi și obligații.    
 
XII. Cesiune și transfer:  
Părţile nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe 
persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent. 
Părţile nu vor putea să subcontracteze sau să-şi substituie un terţ pentru executarea în tot sau 
în parte a obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului contract, fără acordul scris prealabil 
al celeilalte părţi.  
Partea care a subcontractat sau şi-a substituit un terţ în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
răspunde în solidar cu acesta pentru prejudiciile cauzate celeilalte părţi. 
 
XIII. Clauze Finale: 
Orice modificare a dispoziţiilor prezentului contract se va putea realiza numai printr-un Act 
adiţional scris, semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai Părţilor. 
În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 
În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată 
de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 
care a fost expediată. 
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, 
prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.   
În cazul în care una din dispozițiile Contractului sau a anexelor sale, care fac parte integrantă 
din Contract, va fi sau va deveni nulă, ilegală, inaplicabilă de orice manieră, Părțile se vor 
reuni și vor înlocui respectiva dispoziție cu o dispoziție licită, al cărei rezultat economic va fi 
echivalent. 
 
Prezentul contract conține  6 (șase) pagini si a fost redactat și încheiat în Pitești, azi data de 
…………………. în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, fiecare parte primind 
câte 1 (un) exemplar.  
 
 
PRESTATOR: 
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII  PITEȘTI 
Prin MANAGER 
Elena Iagăr  
 
 
BENEFICIAR: 
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE MUSCEL 
Prin PRIMAR, ION BANZEA 
 
 
 
Contabil Șef, 
    


