
1 

 

 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

nr…………….data…………..…….. 

 

  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile 

si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract, între: 

 

    1. Părţile contractante 

Municipiul Iasi, Colegiul Pedagogic “ Vasile Lupu “ Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr 46, 

cod postal 700 489 Judetul Iasi, Romania, Telefon: 0232 214 955, Fax: 0232 219 011, Site: 

www.colegiulpedagogiciasi.ro , E-mail: snvl_iasi@yahoo.com , cod fiscal 4701460, cont: RO92 

TREZ 4062 1E33 0500 XXXX deschis la Trezoreria Mun. Iasi, reprezentată prin Director 

Prof.Ungureanu Mihaela,  în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte şi 

 

            SC ____________ SRL, cu sediul în _______________, str. ______________________, 

nr. ____,  tel/fax nr. _______________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

________________, C.U.I  ____________________, reprezentată prin  administrator 

__________________________________, în calitate de EMITENT, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

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

a. contract- reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. 

b. achizitor si emitent- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevăzute 

în caietul de sarcini, respectiv Servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță, cod 

CPV 79823000-9; 

e. durata contractului- intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între 

părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare  până 

la data încetării; 

f. 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, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe  
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naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă ci enunţiativă. 

      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 si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

 

4. Obiectul  contractului 

4.1. Emitentul se obligă să presteze servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță 

care să poată fi utilizate de salariatii Colegiului Pedagogic „ Vasile Lupu” Iasi, pentru 

achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate, cod CPV 79823000-9, în perioada de 

valabilitate a contractului și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, conform specificaţiilor tehnice, plătibil 

emitentului de către achizitor este de _________ lei fără TVA. 

Pretul convenit este format din doua componente: 

- valoarea nominala a voucherelor de vacanta 

- valoarea  serviciilor aferente acestora ( tiparire si livrare ). 

        5.2. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil emitentului de către achizitor 

este cel prevăzut în oferta, are caracter ferm și nu se modifică pe toată perioada valabilității 

contractului. 

5.3. Comanda ferma transmisa Emitentului angajeaza irevocabil Achizitorul in ceea ce 

priveste plata valorii nominale a voucherelor de vacanta si a pretului serviciilor aferente 

acestora. 

Plata comenzii trebuie efectuata in cel mult 5 zile lucratoare de la transmiterea ei catre 

emitent, in caz contrar comanda anulandu-se si Emitentul neavand obligatii sa o execute. 

            Achizitorul va achita contravaloarea comenzii ferme inainte de livrarea acesteia, conform 

notificarii Emitentului. 
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6. Durata contractului 

Durata şi valabilitatea executării contractului, începând de la ____/__/2018 (data semnării 

acestuia) până la 31.12.2018. 

 

7. Aplicabilitate 

7.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. 

 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt : 

  a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;  

  b) Oferta, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul 

de  sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 

9. Modalitatea de livrare 

9.1. Voucherele de vacanță vor fi livrate pe baza de comandă din partea achizitorului 

9.2. În cazul existenței unor discrepanțe între comanda transmisă și produsele livrate de 

către emitent, achizitorul îl va informa în scris, în termen de 24 de ore de la primirea coletului.  

 

10. Obligaţiile emitentului 

10.1.  Emitentul trebuie să tipărească voucherele de vacanță folosind un suport tehnic 

special, care să nu permită falsificarea acestora și care să cuprindă tóate elementele obligatorii 

prevăzute de legislația în vigoare și caietul de sarcini. 

10.2. Emitentul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa, cu cerințele 

caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

10.3. Emitentul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 

propunerea sa, pe toată durata de derulare a prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât 

pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare  utilizate. 

10.4. Emitentul se obligă să livreze voucherele de vacanță în termenul de  ___ zile. 

10.5. Emitentul se obligă să pună la dispoziția achizitorului lista cu unitățile afíliate la care 

salariații achizitorului pot folosi voucherele de vacanță. 

10.6. Emitentul se obligă să accepte returnarea din partea achizitorului a voucherelor de 

vacanță neutilizate și să ramburseze achizitorului súmele aferente valorii nominale a acestora. 
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10.7. Emitentul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate) legate de echipamentele, materialele, instalațiile 

sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate. 

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.8. Emitentul se obligă să păstreze în condiții de siguranță dátele personale și 

informațiile referitoare la salariații beneficiari de vouchere de vacanță și să nu le utilizeze 

în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite. 

10.9. Emitentul se obliga sa emita factura de livrare a voucherelor de vacanta cu toate 

mentiunile prevazute de legislatia in vigoare. 

10.10. Emitentul se obliga sa asigure transportul voucherelor de vacanta in conditii de 

securitate, pana in momentul receptionarii acestora de catre o persoana responsabila din partea 

Achizitorului. 

10.11. Emitentul nu este obligat sa ramburseze sau sa inlocuiasca voucherele de vacanta, 

aflate deja in posesia Achizitorului, sau a salariatilor acestuia, carea u fost furate, deteriorate sau 

pierdute. 

 

11. Obligaţiile  achizitorului 

11.1.  Achizitorul se obligă să transmită comanda în conformitate cu clauzele convenite. 

11.2.  Achizitorul se obligă să distribuie salariaților voucherele de vacanță comandate și 

livrate. 

11.3.  Achizitorul se obligă să achite integral, în termen de 5 zile de la emiterea comenzii, 

valoarea nominală a voucherelor de vacanță comandate și contravaloarea serviciilor aferente 

comenzilor recepționate. 

11.4. Achizitorul se obligă să aducă la cunoștința emitentului furtul și/sau falsificarea 

voucherelor de vacanță, precum și orice tentativă în acest sens, în termen de 24 de ore de la data 

constatării acestuia/acestora. 

11.5. Achizitorul se obligă să instruiască salariații în legătură cu interdicțiile referitoare la 

utilizarea voucherelor de vacanță. 

11.6. Achizitorul se obligă să colecteze de la salariații săi și să transfere către emitent toate 

datele personale și informațiile referitoare la salariați, care sunt necesare pentru emiterea, 

utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță, în condițiile Legii nr. 

677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. 
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12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 12.1.   (a) În cazul în care, din vina sa exclusivă, emitentul nu reuşeşte să-şi execute 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 

ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala de 0,01% din preţul contractului pe fiecare 

zi de intarziere până la stingerea obligatiilor.  

 (b) În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să achite factura 

în termenul prevăzut la art. 11.3 din prezentul contract, furnizorul are dreptul de a solicita 

penalităţi în cuantum de 0,01% din suma neachitată, pe fiecare zi de întârziere până la stingerea 

obligaţiilor. 

12.2.  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, în termen de 15 

zile de la notificarea acesteia de cealaltă parte, iar notificarea va fi însoţită de prezentarea 

motivelor care determină solicitarea de rezilierea contractului, fără altă modalitate sau intervenţie 

a instanţei de judecată şi de a pretinde plata daunelor-interese. 

12.3. Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere 

a emitentului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară 

îndeplinirea vreunei formalități prealabile daca: 

a) emitentul se află în procedura insolvenței declarată sau nedeclarată, potrivit Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare, se emite ordinul 

de execuție împotriva lui, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are ipotecă pe capital; 

b) emitentul nu îți îndeplinește obligațiile contractuale deși a fost notificat de achizitor; 

c) emitentul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei, 

prinr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) emitentul se află în culpa profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 

probă pe care achizitorul îl poate justifica; 

e) în situația în care emitentul cesionează drepturile sale izvorâte din prezentul contract; 

f) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului de 

servicii. 

12.4. Achizitorul va avea, până la data rezilerii, aceleași obligații de plată prevăzute în 

contract, inclusiv plata serviciilor prestate și recepționate până la acel moment. 

12.5. (1) Achizitorul îți rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel 

mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 

contractului ar fi contrară interesului public. 

(2) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care 

alocarea resurselor financiare a fost sistată. 

12.6. În cazul prevăzut la clauza 12.6. (1), emitentul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

contractului. 
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13. Recepţie şi verificări 

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară și din caietul de sarcini. 

13.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat emitentului, în scris, orice plângere sau 

reclamație ce apare în timpul derulării contractului. 

13.3. La primirea unei astfel de notificări, emitentul are obligația de a remedia orice 

deficiență în termen de 24 de ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

13.4. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, 

achizitorul având obligaţia de a notifica emitentului identitatea reprezentanților săi imputerniciți 

pentru acest scop. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1. (1) Emitentul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu 

prevederile art. 7 din prezentul contract. 

(2) În cazul în care emitentul 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 adăuga la preţul contractului. 

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de 

părţi. 

 (2) În cazul în care există: 

            a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează emitentului, sau 

            b) alte circumstanţe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către emitent, îndreptăţesc emitentul 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. 

 

14.3.  Prezentul contract încetează de plin drept: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

b) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voință al părților; 

c) prin denunțare unilaterală, conform art. 12.6; 

d) în caz de forță majoră, conform art. 22. 
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15. Ajustarea preţului contractului 

15.1.  Prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat in lei si nu poate fi ajustat 

pe toata durata de derulare a contractului. 

 

16. Măsuri de siguranță și securitatea muncii. Măsuri de prevenire și stingere a 

incendiilor 

16.1. Emitentul are obligația de a efectua instruirea în domeniul securității și sănătății în 

muncă lucrătorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot apărea în timpul 

activităților desfășurate pentru achizitor.  

16.2. Orice accident de muncă, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de muncă, 

petrecut în timpul derulării relației contractuale va fi înregistrat de prestator conform legii în 

vigoare la data producerii accidentului. 

16.3. Emitentul are obligația de a instrui lucrătorii proprii cu privire la respectarea legislației 

și normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în 

caz de incendiu.  

 

17. Subcontractanţi  

17.1. Emitentul are obligatia de a se achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin 

subcontractanţi. 

 

18. Cesiunea 

18.1.  Emitentul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 

prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

18.2. Cesiunea nu va exonera emitentul de nici o responsabilitate privind obligaţiile 

asumate prin contract. 

 

19. Forţa majoră  

19.1.  Forţa majoră este tehnic constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4. 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. 

19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai 

mare de 1 lună, 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. 
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20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. Achizitorul şi Emitentul 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. 

20.2.  Dacă, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

Emitentul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 

ca disputa să se soluţioneze de catre instanţa judecătorescă competentă. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1.  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1.(1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se 

va face în scris – prin posta, cu confirmare de primire, sau curier, prin fax sau e-mail, la adresele 

sediilor sociale/ numerele de fax /adresele de e-mail mentionate. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

23.2. Contractul se completeaza cu prevederile legale in vigoare, urmand ca in caz de 

modificare a acestora, clauzele contractuale sa se modifice in consecinta. 

23.3. Partile declara si garanteaza ca prezentul contract reflecta in mod deplin si real 

vointa partilor, ca nu mai exista alte elemente care ar trebui negociate pentru incheierea valabila a 

acestuia, toate clauzele inserate in prezentul contract fiind acceptate de catre parti atat cu privire 

la forma, cat si cu privire la continutul acestora. Prezentul contract inlocuieste orice alte intelegeri, 

promisiuni, inscrisuri, documente pre-contractuale ale partilor cu privire la obiectul si continutul 

acestuia, stabilite intre parti inainte de data intrarii in vigoare a contractului, indiferent de natura 

si/sau forma de prezentare a acestora. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi.....................prezentul contract, în două exemplare 

originale, cu aceeași valoare juridică, unul pentru achizitor și unul pentru emitent. 

 

                  Achizitor,                                              Prestator, 

     Colegiul Pedagogic “ Vasile Lupu “ Iasi      

                         Director,                                                     

             Prof. Ungureanu Mihaela                                  

 

                      Contabil sef,                                                                                                                                      

                   Ec. Hriscu Maria                                             


