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__________/____________ 

În temeiul Legii nr.98/2016 cu modific  privind achizi
publice, în cadrul proiectului „„Sprijinirea tranzi n 

-PRACTINOV)", POCU/633/6/14/131611”, s-a
încheiat prezentul contract de servicii, 

 
: 

SC CENTRUL DE CALCUL S.A., cu sediul in Str Tudor Vladimirescu, Nr 17, telefon: 
re J18/103/1991, cod fiscal RO2163993, IBAN 

RO40RZBR0000060021817883 deschis la RAIFFEISEN BANK, reprezentata prin Director 
General Ionica Dragos Viorel , în calitate de Achizitor, 

 
_________________________________ cu sediul în _________________, str__________, 
nr. __________,  jud. _______ __________, telefon __________, 

________________, CUI ___________________, 
cont IBAN nr. : _________________________ deschis la banca ______________ 
repre ___________________, în calitate de Prestator.
 

 

a. contract - 
b.   - 
contract; 
c.  - 

d. servicii -
e. for -  

imposibil

 

 
f. caietul de sarcini -

 
g. zi -
h. an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

3.2. Termenul zi sau zile 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului  
1.  proiectul  

„Sprijinirea tranzi
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(STEP-PRACTINOV)", POCU/633/6/14/131611, în perioada 
 

Proiectul este cofinan – Axa Prioritara 6, Axa 
vul specific 6.14 Cre

-
universitar, cu accent pe sectoarele economice cu poten

 
 

4.2. Activitatea de catering se va realiza printr-un pachet de servicii, care va cuprinde 

 

1. Servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii sesiunilor de informare si 
constientizare grup tinta din cadrul proiectului – 40 persoane/sesiune.x 9 sesiuni 

2. Servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii workshop-urilor grup tinta 
din cadrul proiectului – 40 persoane/ sesiune.x 9 sesiuni

.   

este de  __________ lei total, din care _________ , 
_____________ lei.  
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract de servicii este de la data de __________
__________

 
 

 
7. Executarea contractului  

 

prezentul contract.
8. Documentele contractului 

 
           si centralizatorul de preturi;
          b) caietul de sarcini;       
          c) ;
          d) anexa 1; 

 
9.1. Standarde

caietul de sarcini . 

biectul 

 
i)

proprietate intelec



CONTRACT NR. _______/_______
Servicii de catering in cadrul Proiectului „Sprijinirea tranzi

-PRACTINOV)", POCU/633/6/14/131611
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Proiect: " Sprijinirea tranzi -PRACTINOV)", Contract nr.: 
POCU/633/6/14/131611

Achizitie servicii de catering
 

3

ii)daune- a 

 
 

    a) de a fa
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-  

îndeplinirii contractului.

 
    
parte contr  
    

 
    
 

pale ale achizitorului

contractului.
,  serviciile prestate, în 

termenul convenit.
10.3. Achizitorul va plati prestatorului valoarea serviciile prestate  efctiv in baza acestui 
contract, receptionate pe baza de PV de receptie, în uza 17.  
 
 
 
10.4. Achizitorul va aviza în termen de maxim 5 zile orice document depus de prestator.

rezilierea contractului
11.1. 

o 
^1 din 

privind dobânda leg
-fiscale în 

 
11.2 - en de 30 de zile de la 

privind dobân
-fiscale în 

. 
11.3 -  
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-
1535-1536 din Legea nr.287/2009 pri
ulterioare. 
11.4  - -o notificare 

 

11.5 - 
 

 
Clauze specifice

12. Gara - nu este cazul 

caietul de sarcini 

caietul de sarcini pentru fiecar

ile stabilite la pct. 4.2. din prezentul 
contract cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini. 
13.5. caietul de sarcini

  
 
14. Alte responsabi

pe care acesta le-a cerut în caietul de sarcini
contractului.
14.2. Achizitorul va ave

de gestionare a 

 

15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.  
15.2. Rapoartele vor acoperi toate activitatile din cadrul proiectului si vor prezenta pe scurt 
rezultatele inregistrate pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitati.  
15.3. La finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului, se va incheia un proces 
verbal de receptie. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. (1) Prestatorul are 

Ordinul de începere a contractului va fi 
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i de 

 

      b) tota
contractului.

- în termenul convenit de 
 

(2) In cazul în care: 
i)  
ii) ecât prin 

semna un ac  

Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acor  
16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

care  prestatorul întârzie depunerea, respectiv refacerea 
 

 

17.1.
facturii insotita de PV de receptie pentru servciiile efectiv prestate, având ca documente 

 
 

 
18.1. 

la contract. 

 
19. Amendamente 

eplinirii contractului, de a conveni 

i.
 
20. - nu este cazul
21. Cesiunea  
21.1. În conformitate cu prevederi art. 1167 din Codul Civil, prezentul contract se supune 

-1320 Cod Civil.
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22.5.

eilalte 
-interese.

 

 

 
24.2. Rapoart  
 

 momentul primirii.
-mail, cu 

 
 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
 

 
_______________ ii 

contractante, în  exemplare originale, unul pentru Achizito

ACHIZITOR,     PRESTATOR , 
S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A. 
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ANEXA 1
LA CONTRACTUL NR. _______/__________- 

 
 
 

 
Nr
crt

Denumire serviciu Cantitate
Pachete (3 meniuri) 

Pret Unitar 
(Lei fara 

tva/meniu) 

Nr. 
persoane

Cost 
unitar 

fara tva / 
persoana 

Pret total 
(Lei fara 

TVA) 

Pret total 
(Lei cu 
TVA)

1 Servicii catering –
pachete hrana 
participanti (3 
meniuri)

 
720 pachete hrana 

 
 720 

 
 

 
 

 
 

 

 
ACHIZITOR,     PRESTATOR , 
S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A. 
 
  
 
 
  


