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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
NR. __________/___________ 

1. Părţile contractante 
În temeiul Legii nr.98/2016 cu modificările si completările ulterioare privind achizițiile 
publice, în cadrul proiectului "Primul pas pentru o carieră de succes!", 
POCU/626/6/13/133105”, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 

 
Autoritatea contractantă:  
SC CENTRUL DE CALCUL S.A., cu sediul in Str Tudor Vladimirescu, Nr 17, telefon: 
0319466, număr de înmatriculare J18/103/1991, cod fiscal RO2163993, IBAN 
RO40RZBR0000060021817883 deschis la RAIFFEISEN BANK, reprezentata prin Director 
General Ionica Dragos Viorel , în calitate de Achizitor, 
şi  
__________________------ cu sediul în ____________________, numărul de înmatriculare 
la Registrul Comerţului ____________, CUI ____________-, cont IBAN nr. : 
__________________-deschis la banca ______________________, reprezentată prin 
Administrator _____________________-, în calitate de Prestator. 
 
2. Definiţii  
2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revolutii, 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. caietul de sarcini  - descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare 
autorităţii contractante. Conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. 
g. zi - zi calendaristică;  
h. an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   
1. 4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering pentru proiectul  
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"Primul pas pentru o carieră de succes!", POCU/626/6/13/133105”, în perioada convenită şi în 
conformitate cu prevederile ofertei, caietului de sarcini, şi obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. Proiectul este Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară Educație și competențe Prioritatea de 
investiție 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața 
muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și 
formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de 
învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul 
specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un 
potențial loc de muncă/cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI  
 

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

 

1. Servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii sesiunilor de informare si 
constientizare grup tinta din cadrul proiectului – 40 persoane/sesiune.x 4 sesiuni 

2. Servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii workshop-urilor grup tinta 
din cadrul proiectului – 40 persoane/ sesiune.x 6 sesiuni 

3. Servicii de catering necesare vizite de studii pentru 130 de studenti 
.   
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor 
este de  _______________ lei total, din care ________________ lei fără TVA, la care se 
adaugă TVA __________- lei.  
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract de servicii este de la data de ______________ si până la data 
de ______________. Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se 
modifică durata de implementare a proiectului stabilită în Contractul de finantare. 
6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea strictă a termenelor precizate în 
caietul de sarcini pentru fiecare activitate specifică.  
7. Executarea contractului  
7.1. Executarea contractului începe la data semnării lui de ambele părţi.  
7.2.Contractul încetează să producă efecte după îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite prin 
prezentul contract. 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt: 
          a) propunerea financiară si centralizatorul de preturi; 
          b) caietul de sarcini, cu anexele sale;       
          c) propunerea tehnică; 
          c) anexa 1 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. Standarde 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanţele prezentate în 
caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract. Prestatorul se obligă să presteze 
serviciile în conformitate cu propunerea tehnică prezentată. 
9.2. Drepturi de proprietate intelectuală 
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Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul 
prezentului contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei. 
Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru/sau în 
legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

9.3. Caracterul confidenţial al contractului 
(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 şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
(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. 
(3) Părţile contractante vor fi exonerate 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. 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzelor 13 şi 15,  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 termenele prevăzute la clauza 17.  
10.4. Achizitorul va aviza în termen de maxim 5 zile orice document depus de prestator. 
11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din  
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare. 
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11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 
1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările 
ulterioare. 
11.4  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator.  
11.5 - În toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
12. Garanţii- nu este cazul 
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică şi caietul de sarcini 
13.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenele stabilite în 
caietul de sarcini pentru fiecare activitate în parte. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului.  
13.4. Prestatorul se obligă să realizeze toate activităţile stabilite la pct. 4.2. din prezentul 
contract cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini. 
13.5.  Obligaţiile Prestatorului se completează cu cele prevăzute în caietul de sarcini şi cele 
prevăzute în contractul de finanţare. 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în caietul de sarcini şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 
14.2. Achizitorul va avea şi obligaţia de monitorizare a activităţii Echipei de proiect a 
Prestatorului şi de gestionare a riscurilor care ar putea conduce la implementarea neconformă 
cu prevederile contractului de finanţare a proiectului. 
 
15. Recepţie şi verificări  
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 
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16.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la termenul comunicat de 
către Achizitor în Ordinul de începere a contractului. Ordinul de începere a contractului va fi 
emis de Achizitor în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării constituirii garanţiei de 
bună execuţie.  
 (2) In cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

a)  prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
      b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul 
contractului. 
16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) In cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 

încălcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiţional.  
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare 
convenite, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 
16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. In cazul în care  prestatorul întârzie depunerea, respectiv refacerea 
rapoartelor, achizitorul poate aplica penalizări. 
 
17. Documente şi modalităţi de plată 
17.1. Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii 
facturii insotita de PV de receptie pentru servciiile efectiv prestate, având ca documente 
justificative procesele verbale de recepţie a serviciilor,. 
17.2. Suspendarea, pentru o anumită perioadă de timp, de către Autoritatea de Management, a 
plăţilor către Achizitor atrage după sine suspendarea plăţilor de către Achizitor Prestatorului 
pentru aceiaşi perioadă de timp. 
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1. Pentru serviciile prestate, sumele datorate de achizitor prestatorului sunt cele prevăzute 
la pct. 5.1. şi declarate în propunerea financiară, detaliate în centralizatorul de preţuri , anexă 
la contract. 
18.2. Preţul rămâne ferm pe toata durata contractului, nu se acceptă actualizarea preţului.  
 
19. Amendamente  
19. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
20. Subcontractanţi- nu este cazul 
21. Cesiunea  
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21.1. În conformitate cu prevederi art. 1167 din Codul Civil, prezentul contract se supune 
regulilor generale privitoare la cesiune, prevăzute de art.1315-1320 Cod Civil. 
 
22. Forţa majoră 
22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. 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. 
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1. Achizitorul 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. 
23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
24.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice 
înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi ________________, la sediul autorităţii 
contractante, în două exemplare originale, unul pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.     
 
ACHIZITOR,                 PRESTATOR , 
S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.     
 
Director general,                Administrator, 
Ionică Dragos-Viorel                         
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ANEXA 1 
LA CONTRACTUL NR. _________/_________- 

 
 
 

 
Nr 
crt 

Denumire serviciu Cantitate 
Pachete (3 meniuri) 

Pret Unitar 
(Lei fara 

tva/meniu) 

Nr. 
perso
ane 

Cost 
unitar fara 

tva / 
persoana 

Pret total 
(Lei fara 

TVA) 

Pret total 
(Lei cu 
TVA) 

1 Servicii catering –
pachete hrana 
participanti (3 
meniuri, suc natural, 
apa plata/minerala, 
ceai/cafea) 

 
530 pachete hrana 

 
 

 
530 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ACHIZITOR,                 PRESTATOR , 
S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.     
 
Director general,                Administrator, 
Ionică Dragos-Viorel                         
   
 
 


