-DRAFTCONTRACT PRESTARI SERVICII DE CATERING
DIN CADRUL PROGRAMULUI - PILOT
DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR
PENTRU PRESCOLARI SI ELEVI
Nr. …..din data ………….

1. PREAMBUL
În temeiul OUG. nr. 9/2020 publicata in M.O. nr. 93/2020 din 07.02.2020 privind aprobarea derulării și
finanțării în anul școlar 2020-2021a Programului– pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
prescolari si elevi, a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a HG. nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică, a fost încheiat prezentul contract de prestări de servicii
Părţile contractante:
COMUNA TARGSORU VECHI, cu sediul social in Sat Strejnicu, Str. Principala, Nr. 200,
Telefon / Fax 0244 / 482291, 0244 / 482555, CUI: 2845230, e-mail:
achizitii.publice@comunatirgsoruvechi.ro, Cont Trezorerie RO09TREZ24A510103200130X , deschis
la Trezoreria Boldesti Scaieni, reprezentată prin d-ul DRAGAN NICOLAE- Primar, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte,
SC…………… SRL., cu sediul social in ………, Str. ……., Nr…., Sc. …, Etj. …, Ap. …,
judetul Prahova, Telefon: …….., CUI: ……, Nr. de ordine: ……, deschis la Registrul Comertului
Prahova, cont Trezorerie: ………., deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni, reprezentata prin d-na/d-ul
…………. - Administrator, in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte
si
SCOALA GIMNAZIALA TARGSORU VECHI, cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat
Targsoru Vechi, strada Principala, nr. 82, Telefon/Fax 0244483384, CIF: 29017116, e-mail:
scoalatgvechi@gmail.com, reprezentata prin DUMITRESCU EMILIANA – Director, in calitate de
BENEFICIAR,
au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii.
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 - părtile 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 obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii
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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: razboaie, revoluţii, 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;
g. zi - zi 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 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 in mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să asigure zilnic SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII
ȘCOLII GIMNAZIALE SAT TARGSORU VECHI, COMUNA TARGSORU VECHI CARE ARE IN
COMPONENTA SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJNICU, DIN CADRUL
PROGRAMULUI -

Aceasta cuprinde preţul produselor, cheltuielile privind depozitarea, transportul şi distribuţia acestora la
beneficiarul final.
4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de
…………… lei, la care se adauga TVA (9%) in valoare de ……… lei, rezultand un total de ……….
lei.

4.3. Pentru masa caldă în regim catering, limita valorică zilnică nu va depăşi 10 lei cu TVA
inclus / unitate /zi.
4.4. Numarul estimativ de prescolari si elevi este de …….. din care …… prescolari si ……elevi.
4.5.Contravaloarea serviciilor prestate va fi facturată lunar și se va achita de către beneficiar în termen
de 30 zile de la data primirii facturii.
5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia până la data de 18.06.2021, cu
posibilitatea prelungirii în limitele fondurilor bugetare, cu acordul ambelor parti.
5.2. Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional la
prezentul contract, încheiat cu cel putin 3 zile înainte de data expirării prezentului contract.
6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului începe după semnarea lui de ambele părți.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiară
- caietul de sarcini (toate cerințele caietului de sarcini sunt clauze obligatorii și trebuie respectate
de către prestator)
- eventualele acte adiționale la prezentul contract, în măsura în care vor fi încheiate.

2

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Furnizarea pachetelor/serviciul de asigurare masă caldă se face în conformitate cu:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2020, privind aprobarea „Programului - pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ
preuniversitar de stat”;
- Legea nr.123/2008 - pentru o alimentație sănătoasă în unitățiile de învățămât preuniversitar;
- Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor, produselor agricole şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr.
1.234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie
2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie
2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu
amendamentele ulterioare.
8.2 Calitatea produselor
Produsele alimentare trebuie să se încadreze în parametrii stabiliţi de Regulamentul (CE) nr.
2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
Produsele lactate (unt, brânzeturi) trebuie să se încadreze în prevederile Regulamentului (UE) nr.
1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei
organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr.
922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; SR
1286/A1/1997 – Brânzeturi cu pastă opărită (caşcaval).
Pentru grupele speciale de consumatori – copii cu diabet, intoleranţă la lactoză sau alte probleme
de natură medicală – se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană
de regim şi cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de furnizare, fiind specificate
pentru fiecare şcoală şi elev.
8.3 Siguranta si perisabilitate microbiologica
Data-limită de consum al produselor transportate de la furnizor către unităţile şcolare va fi de:
a) în ziua producerii pentru masa caldă;
Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea produselor
alimentare în condiţii de igienă legal prevăzute, asigurate de către beneficiar - unitatea de
învăţământ.
Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de producător, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
8.4 Prestatorul se obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru un numar de
……….. de preșcolarii și elevii, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de hrană
prevăzute de legislaţia în vigoare, conform caietului de sarcini anexa la prezentul contract, în
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
8.5 Prestatorul se obligă să asigure termenele de livrare a hranei în conformitate cu graficul
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întocmit în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și Fișa de date ale achiziției.
8.6 Comanda pentru numărul de portii ce vor trebui preparate și servite se va face zilnic până la ora 9.00
și va fi valabilă pentru masa de prânz din ziua în curs, urmând a fi livrată în intervalul 09.30 –
14.30, la locația/locaţiile menţionate de beneficiar. Comanda se va face de către persoana
desemnată de beneficiar.
8.7 Programul de servire al meselor este următorul:
09.30 pentru clasele cu program de dimineata si 14.30 pentru clasele cu program de
dupa amiaza. Programul este anunțat în scris, o singură dată, la începutul activității și ori de
câte ori va suferi modificări, în termen de 48 de ore de la momentul modificării acestuia de către
beneficiar.
Prepararea și distribuirea hranei se va face 5 zile pe săptămână, de luni până vineri.
8.8 Prestatorul se obligă să preparare hrana în conformitate cu necesitățile calorice și cantitative.
Prestatorul se obligă să nu prepare și să nu distribuie alimente cu conținut crescut de grăsimi, zahăr,
sare sau calorii per unitate de vânzare precum și alimentele neambalate.
8.9 Prestatorul se obligă să asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate,
însoţite obligatoriu de certificate de calitate şi sanitar veterinare.
8.10 Prestatorul se obligă să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în
vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru distribuţia
hranei.
8.11 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
8.12 Prestatorul se obliga să transporte şi să distribuie hrana, cu mijloace de transport autorizate
DSP şi DSV, în recipiente inoxidabile, închise etanş, individuale pentru fiecare fel de mâncare,
în conformitate cu normele de igiena în vigoare. Mijloacele de transport şi/sau containerele
folosite la trasportul alimentelor trebuiesc menţinute curate şi în bune condiţii pentru a proteja
alimentele de contaminare şi trebuie, unde este necesar, să fie create şi construite pentru a
permite o curăţire adecvată şi/sau dezinfecţie.
8.13 Prestatorul are obligația să livreze hrana direct la locațiile precizate în caietul de sarcini anexa
la prezentul contract. La livrare, se va întocmi fişa de însoţire a alimentelor ( pentru fiecare
transport) care se va semna de către reprezentanţii prestatorului si de către persoana
desemnată de către beneficiar.
8.14 Prestatorul se obligă să întocmească cantitativ-valoric documentele legale (note de distribuţie,
bonuri de predare-transfer, restituire, bonuri de repartiţie-distribuţie) pentru distribuirea
produselor agroalimentare şi a altor bunuri ce intră în consum. Produsele aprovizionate vor fi
însoţite de documente legale prevăzute de legislaţia în vigoare (facturi fiscale, aviz de însoţire
a mărfii, avize, certificate sanitar veterinare, declaraţii de conformitate, certificate de calitate).
8.15 Prestatorul se obliga să execute serviciile prezentului contract exclusiv cu personal calificat.
Personalul prestatorului care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele medicale la zi
şi să respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. Fiecare persoana care
lucreaza în zona de manipulare a alimentelor va menține curățenia personală la un nivel înalt și
va purta echipament de protecție adecvat și curat.
8.16 Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cât şi echipamentele de rezervă vor fi
conform legislaţiei române în vigoare şi standardele europene.
8.17 Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizările și reclamațiile privind calitatea hranei.
8.18 În vederea rezolvării problemelor curente și evitării unor disfuncționalități, prestatorul va
numi o persoană cu responsabilități operative care va prelua zilnic solicitările din partea
instituției.
8.19 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
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(1) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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
(2) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.20 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare și distribuire a
hranei. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.21 (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,
anexa la contract.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.22 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul
de prestare întocmit în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.23 În situația în care personalul angajat uzează de dreptul la grevă, prestatorul trebuie să
asigure desfășurarea activității de hrănire.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului si ala beneficiarului
9.1 Comanda pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate şi servite se va face zilnic
până la ora 09:00 şi va fi valabilă pentru masa de prânz. Comanda se va face de către persoana
desemnată de beneficiar.
Numărul de porţii comandate zilnic se va realiza în funcţie de prezenţa zilnică a prescolarilor si
elevilor, existând fluctuaţii în funcţie de numărul de intrări şi ieşiri, precum şi în funcţie de anumite
situaţii ce pot interveni (de exp.: boală).
Predarea - preluarea hranei se va face sub supravegherea personalului desemnat, care poate fi
din categoria personal didactic, didactic – auxiliar sau nedidactic si care va consemna aspectul
cantitativ şi calitativ al alimentelor.
Fiecare unitate şcolară beneficiară va ţine evidenţa cantităţilor de produse consumate, care
trebuie să conţină categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/porţie, numărul de porţii şi
numărul de zile de şcoală, precum şi evidenţa numărului de copii cu frecvenţă regulată.
Fiecare unitate şcolară beneficiară va răspunde, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de
primire, recepţie şi distribuţie a produselor alimentare, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la
baza plăţii acestora.
Unitățile școlare au obligația de a păstra avizele de expediție aferente fiecărei distribuții.
9.2 Persoana desemnată de către beneficiar are obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica
distribuirea alimentelor pe tot parcursul desfăşurării acestor activităţii. În cazul în care se constată
abateri ce pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate a copiilor, personalul
administrativ va avea dreptul să oprească distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să
înlocuiască alimentele sau hrana în cauză cu altele corespunzătoare, în decurs de 2 ore fără a
pretinde plăţi suplimentare pentru aceasta.
9.3 Zilnic, o probă din hrana preparată, de la fiecare meniu servit, va fi pastrată de
beneficiar în frigider timp de 48 ore. De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de către
persoana desemnata de catre beneficiar. Avizul acestora va fi pe documentul de distribuţie.
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9.4 Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe lună în baza centralizatorului porțiilor
zilnice livrate. Facturile vor reflecta sumele menționate în avizele de însoțire a mărfurilor și a
proceselor verbale de recepție. Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile de la data
emiterii facturii fiscale.
9.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile la expirarea perioadei
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
CLAUZE SPECIFICE
10. Garanția de bună execuție a contractului
10.1 Prestatorul nu are obligatia de a constitui o garanţie de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie şi verificări
11.1. Receptia se va efectua zilnic de către achizitor prin persoanele desemnate de către acesta.
11.2. Procesul verbal de recepție va avea anexat centralizatorul cu numărul de porții livrate zilnic,
meniul din ziua respectivă. De asemenea prestatorul va prezenta la declarația de conformitate și
calculul caloriilor și gramajul pe porție. În cazul constatării unor deficienţe în prestarea
serviciilor, acestea se comunică imediat, în scris, prestatorului.
11.3 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din caietul de sarcini.
11.4 Nu se va distribui hrana fără avizul de însotire al acesteia. În cazul constatării unor
deficienţe în prestarea serviciilor, acestea se comunică imediat în scris prestatorului iar măsurile
de remediere a deficienţelor vor fi stabilite de comun acord. Personalul administrativ are
obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica distribuirea alimentelor pe tot parcursul desfăşurării
acestor activităţii. În cazul în care se constată abateri ce pot conduce la consecinţe grave pentru
starea de sănătate a copiilor, personalul administrativ va avea dreptul să oprească distribuirea
hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau hrana în cauză cu altele
corespunzătoare, în decurs de 2 ore, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru aceasta.
11.5 Cantitatile constate lipsa in urma verificarilor efectuate vor fi deduse din facturi. In situatia
in care prestatorul nu remediaza deficientele constate de catre autoritatea contractanta, se aduce
la cunostinta in scris prestatorului termenul limita de remediere, iar in caz contrar se
declanseaza procedura de reziliere a contractului cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
11.6 Zilnic, o probă din hrana preparată, de la fiecare meniu servit, va fi pastrată în frigider timp de
48 ore. De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de către personalul desemnat de catre
beneficiar. Avizul acestora va fi pe documentul de distribuţie.
11.7 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
12. Perioada de garanție acordată serviciilor
12.1 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în perioada prestării serviciilor contractate.
12.2 La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligaţia de a remedia situaţia în
termen de cel mult 48 de ore, termenul putând fi depășit daca întreruperile rezultă din cazurile
fortuite sau de forța majoră.
12.3 Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze situaţia în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele prestatorului şi
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fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
prestator prin contract.
13. Ajustarea preţului contractului
13.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
13.2 Preţul contractului nu se ajustează și rămâne fix pe toată perioada desfășurării contractului.
14. Confidențialitate
14.1 Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces,
prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi cele legate de
protecţia muncii.
14.2 De asemenea, va lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra datelor și
informațiil
provin din executarea obligațiilor contractuale.
15. Amendamente
15.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
16. Întarzieri şi amânări în îndeplinirea contractului
16.1 Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare a serviciilor de catering în
perioadele înscrise în prezentul contract si conform cerintelor specificate in caietul de
sarcini.
16.2 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a
seviciului (prin act adiţional), orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
17. Subcontractanți
16.3 Prestatorul se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru. În
măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile capitolului V-secțiunea 1Subcontractarea din Legea nr.98/2016 și prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din
HG nr.395/2016.
16.4 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza executarea anumitor servicii ce
constituie obiectul prezentului contract, sa incheie contracte cu subcontractantii desemnati, in
conditii similare celor prevazute in prezentul contract, astfel incat sa se asigure respectarea
obligatiilor asumate de prestator conform prezentului contract.
16.5 Prestatorul are dreptul de a pretinde daune – interese subcontractanților dacă aceștia nu își
îndeplinesc partea lor din contract.
16.6 La semnarea prezentului contract, prestatorul are obligatia de a prezenta toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
16.7 Existenta subcontractarilor nu il exonereaza pe prestator fata de achizitor pentru executarea
integrala a obligatiilor contractuale, prestatorul fiind deplin raspunzator fata de achizitor de modul
in care subcontractantii indeplinesc contractul.
16.8 Prestatorul are dreptul de a inlocui oricare dintre subcontractantii la prezentul contract numai
cu acordul prealabil, scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va produce nicio
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modificare a clauzelor prezentului contract.
18. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
16.9 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală
penalizatoare prevăzută la 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, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu
completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
16.10 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul
stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii
neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 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. Dobânda legală penalizatoare se aplică
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
16.11 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, 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.
19. Cesiunea
19.1. În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, fiind
posibilă numai cu acordul expres al debitorului cedat, obligațiile născute rămânând în sarcina părților
contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
19.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte
obligații
asumate prin prezentul contract.
20. Forţa majoră
16.12 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.13 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a
obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent
de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
16.14 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.
16.15Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, în scris, în maximum 24 ore de la apariție, producerea acesteia şi să ia orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
16.16Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
21. Rezilierea contractului
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21.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii
lezate de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
21.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, fără punere în
întârziere, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului, respectiv ar fi contrară interesului public.
21.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, printr-o notificare
prealabilă transmisă Prestatorului, fără intervenția instanței de judecată, fără punere în întârziere
și fără nicio compensație, în următoarele situații:
a) Prestatorul încalcă obligațiile asumate prin contract;
b) Prestatorul încalcă prevederile punctului 17 din prezentul contract;
c) Dacă Prestatorului îi sunt retrase sau nu obţine autorizaţiile, avizele sau orice alte
documente necesare executării obligaţiilor contractuale.
d) Împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvarii sau falimentului.
21.4 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile
înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Prestatorul se obligă să platească
achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitatile datorate in baza
prezentului contract, în următoarele cazuri:
a) Prestatorul nu respectă termenul final şi/sau termenele intermediare prevăzute în contract, iar
întârzierile depăşesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;
b) Prestatorul nu prestează servicii de calitate şi în conformitate cu caietul de sarcini şi cu
prescripţiile şi standardele în vigoare şi/sau nu remediază calitatea serviciilor prestate, în termen de
maxim 15 zile, deşi a fost notificat în acest sens de achizitor.
22. Incetarea contractului
22.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin acordul scris al părţilor;
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către Achizitor;
d) în cazul în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 2 luni de zile;
e) prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condiţiile stipulate în prezentul Contract;
22.2 Încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi
nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
23. Soluționarea litigiilor
22.3 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu
îndeplinirea prezentului contract.
22.4 Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de catre instantele
judecatoresti competente de la sediul achizitorului.
24. Răspunderea contractuală
24.1 Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul
contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.
25. Limba care guvernează contractul
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22.5 Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicări/Notificari.
26.1 În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți la adresa menționată în prezentul contract, în scris prin
serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
26.2 În cazul unor situații urgente, comunicarea poate fi facută și telefonic, cu condiția înștiințării
reprezentantului legal al instituției.
26.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră primită
de destinatar în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.
26.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt
consemnate prin una din modalitățle mai sus prevăzute.
23 Legea aplicabilă contractului
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi …………….. pezentul contract în 3 (trei) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
COMUNA TARGSORU VECHI

PRESTATOR,
SC. ……………………. SRL.

Primar
DRAGAN NICOLAE

Administrator

BENEFICIAR,
SCOALA GIMNAZIALA TARGSORU VECHI
Director
DUMITRESCU EMILIANA
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