
CONTRACT 

Prestari servicii formare profesionala 

Partile contractante: 

Nr.341/29.12.2021 

f-Jr. !/ () 5. O I. :b22-

Furnizorul de formare profesionala S.C. Intelligence Solution Pro Life S.R.L., persoana juridica 
romana cu sediul social In Comuna Glina, Sat Glina Str.Dealului, m.64, cam.1, Jud. Ilfov, Inmatriculata 
la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. 123/15/03.01.2019, avand contul IBAN nr. 
RO92BTRLRONCRT049086650 I, deschis la Banca Transilvania �i Cod Unic de inregistrare 
RO38200839, reprezentata prin Radu- $eicaru Geanina Florina, cetatean roman, avand functia de 
Administrator, i:n calitate de Prestator. 

s1: 

Algorithm Residential S3 SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector3, Calea Vitan nr.242, Parter, camera C3, 
C4, CS, i:nmatriculata la Registrul Comertului sub m. J40/5481/2017, telefon: 0764423250, 
email:office@algorithmresidential.ro, cod fiscal RO 3749960, reprezentata prin Catalin Nitu, cetatean 
roman, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, i:n calitate de Beneficiar. 

au convenit i:ncheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze, 

CAPITOLUL 1: 
Obiectul contractului i:l constituie efectuarea de catre prestator a serviciilor de pregatire profesionala 
pentru SC Algorithm Residential S3 SRL. 

CAPITOLUL 2: 
Durata contractului este de 90 zile si reprezenta totalul orelor de pregatire teoretica si practica pentru 
cele 6 cursuri de formare profesionala conform standardelor socio- profesionale derulate pentru 
beneficiar in perioada 29.12.2021-15.02.2022. 

CAPITOLUL 3: 
Valoarea contractului 
a) valoarea totala a contractului este de 15.750 lei valoare scutita de T.V.A., conform art. 292, alin.l,
lit.f, din Legea 227/2015;
b) plata se face in contul bancar al prestatorului la inceperea cursurilor.

CAPITOLUL 4: 
Obligatiile partilor: 

A. Prestatorul:
a) sa presteze serviciile de formare cu respectarea nonnelor legale si a metodologiilor in materie;
b) sa asigure calitatea programului de formare;
c) sa asigure resursele necesare desfa�urarii trainingului;
d) sa respecte confidentialitatea informatiilor;
e) sa puna la dispozitia beneficiarului certificatele de absolvire si suportul de curs;

B .Beneficiarul: 
a) sa asigure prezenta persoanei/persoanelor la programul de evaluare;
b) sa asigure sala si conditiile necesare desfasurarii programului;
c) sa respecte programul stabilit; 'j\. \_(' ' 

d) sa plateasca serviciile efectuate de catre prestator in termenul stabilit
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CAPITOLUL 5: 
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul in care aceasta este dovedita in conditiile legii. 
Partea care, din cauza de forta majora, nu i�i poate respecta obligatiile contractuale va in�tiinta in scris 
cealalta parte contractanta, in termen de eel mult 5 zile de la data incetarii situatiei de forta majora. 

CAPITOLUL 6: 
Solutionarea litigiilor 
Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce 
se pot ivi intre ele cu ocazia executarii contractului. 
Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata competente, 
potrivit legii. 

CAPITOLUL 7: Modificarea, suspendarea �i incetarea contractului 
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin act aditional la 
prezentul contract. 

Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 
a) prin expirarea termenului �i realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de vointa al partilor;
c) prin reziliere.

in cazul in care una dintre parti nu i�i respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata poate cere 
rezilierea contractului. 

CAPITOLUL 8: Clauze speciale 
Partile contractante pot stabili prin act aditional �i alte clauze contractuale. 

CAPITOLUL 9: Dispozitii finale 
Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor �i a fost incheiat astazi 29.12.2021 in doua 
exemplare, din care unul pentru prestator �i unul pentru beneficiar. 

PRESTATOR 
INTELLIGENCE SOLUTION PRO LIFE 

Administrator 
Radu- S.,e ca Geanina Florina 

BENEFICIAR, 
SC. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL 

Presedinte C.A 
NITU Catali� ' ' 
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SEF SERVICIU ACHIZITII 
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