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    CONTRACT PRESTĂRI SERVICII 

    pentru servicii cazare-tabere copii 

Nr.         /              2017 

 

 

 

Părţile 

          În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Hotararii de Guvern  nr.395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru s-a încheiat prezentul contract de prestări de 

servicii. 

 

Între: 

          DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

IALOMIȚA cu sediul în municipiul Slobozia, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.1, jud. 

Ialomiţa, telefon nr. +40 243.231088, fax nr +40243.233.407; cod fiscal 960462, cod IBAN  

RO94TREZ24A680400710300X,  deschis la Trezoreria Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: 

office@dpcialomita.ro, reprezentată prin Director General-Paul Marcu și Director Economic-

Lucreția Buda , în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

 

și 

 _____________________________________, cu sediul în ______________________, Tel.: 

___________________, fax: ________________, mobil: ________________ e-

mail:_______________, cod de înregistrare fiscală _____________, cont __________________, 

deschis la Trezoreria ________________, reprezentată legal prin ________________, în calitate 

de PRESTATOR, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

         a. contract - 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 beneficiar, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

        d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

        e. forţa majoră - (art.1351, alin.(2) Cod Civil) – este orice eveniment extern, imprevizibil, 

absolut invincibil și inevitabil 

        f. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 

punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

        g. caiet de sarcini – conţin în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile 

tehnice Reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări 

sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii 

contractante. Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, 

caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul 

asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si 

metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului,tehnologii 

si metode de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea 

conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
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      h. propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte 

condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin 

documentaţia de atribuire; 

      i. durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice [de la data 

încheierii până la recepţia finală], 

      j.  obiectul contractului - executarea si finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini 

      k. zi - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de gazduire și masa (tabere copii-cod CPV 

55243000-5)- conform ofertei nr.                    , în perioada convenită şi în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform formularului de ofertă este de _____________ lei, la care se adaugă T.V.A. conform legii. 

5.2. Preţul este ferm pe toată perioada contractului şi nu se poate modifica. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Contractul se va derula in perioada                                         . 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către 

ambele părți. 

 

7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt: 

- anexa 1 

- propunerea financiară; 

 

8. Obligaţiile prestatorului 

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele achizitorului şi legislaţia 

în vigoare. 

 

9. Obligaţiile achizitorului 

9.1. În conformitate cu prevederile Legii nr.72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, achizitorul se obligă 

să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii 

facturii sau a oricărei alte cereri echivalente de plată după verificarea documentelor justificative. 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, 

achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi de întârziere în procent de 0,10 % pe zi 

aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat 
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următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. 

10.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor 

penalităţi de întârziere în procent de 0,10 % pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la 

termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua 

stingerii obligaţiei, inclusiv. 

10.3. Achizitorul este exonerat de plata penalizărilor de întârziere în cazul în care prestatorul nu 

respectă obligaţiile ce-i revin cu privire la depunerea, în timp util, a tuturor documentelor 

justificative aferente plăţii. 

10.4. 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 şi de a pretinde plata de 

daune-interese. 

10.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să 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. 

10.6. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a prestatorului, dă 

dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10% din valoarea contractului 

fără T.V.A. 

10.7. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil, dă dreptul achizitorului, în condițiile 

art. 1553 alin.(2) partea finală din Codul Civil, să rezilieze de drept contractul, fără altă formalitate 

și fără intervenția instanțelor de judecată. 

 

11. Amendamente 

11.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni asupra 

modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, în situația apariției unor circumstanțe 

imprevizibile ce nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului. 

 

12. Cesiunea 

12.1. Prestatorului îi este interzisă cesiunea prezentului contract. 

 

13. Forţa majoră 

13.1. Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă. 

13.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

13.3. 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. 

13.4. 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. 

13.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 de 

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

14. Soluţionarea litigiilor 

14.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

negociere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 
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14.2. Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor negocieri, 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 competente de la domiciliul achizitorului, potrivit 

dreptului comun. 

 

15. Rezilierea contractului 

15.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în mod unilateral, în situaţia în care 

interesul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, impune acest 

lucru sau în alte situaţii similare prin notificarea prestatorului , în termen de 5 zile înaintea rezilierii. 

15.2. Încetarea contractului se poate realiza şi prin acordul de voinţă al părţilor. 

 

16. Comunicări 

16.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

16.2. Orice document scris indiferent de forma de comunicare trebuie înregistrat atât în momentul 

transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

17. Legea aplicabilă contractului 

17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 Părţile au înţeles să încheie astăzi, ___/___/2017, prezentul contract în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

                   ACHIZITOR:                                                                         PRESTATOR : 

                  

        Beneficiar,  

D.G.A.S.P.C.  IALOMIŢA          

DIRECTOR GENERAL,                                           

     Prof. Paul Marcu  

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,                                                                                                         

     Ec. Lucreţia Buda  

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC, 
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Anexa 1 la ctr. nr.                   din data de 

 

 

 

Denumire serviciu Descriere 

serviciu 

Nr.persoane Nr.de zile Pret/pers 

Servicii cazare si masa –

tabere copii 

    

                                                                                 Total lei fara TVA  

 


