
 

 

CONTRACT DE SERVICII 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract 

de servicii între: 

 

1. Părţile contractante: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CASTELU cu sediul în 

Comuna Castelu, jud Constanta, str. Republicii, Nr 58, tel 0241-8111831, Cod Fiscal 4515735 

având cont ROTREZ24A650302570205X DESCHIS la Trezoreria Medgidia, reprezentată 

prin Primar Anghel Nicolae în calitate de ACHIZITOR,  

și 

S.C. ................................. SRL cu sediul social în ..............................., Cod Fiscal 

........................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanta  sub nr J 

..................................... având cont .............................................,deschis la ............................... 

reprezentata prin Administrator, ............................ în calitate de PRESTATOR. 

 

2. Definiții 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

- contract - prezentul contract și toate anexele sale; achizitor și prestator - părţile contractante, 

așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

- prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;  

- servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului  

- produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legatură 

cu serviciile prestate conform contractului  

- forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face 

imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. 

 Nu este considerat forță majoră, un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din 

părți  

zi - zi calendaristică;  

an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

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

include forma de plural și 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. 

CLAUZE OBLIGATORII 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze “Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul 

programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 105/2022”, Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev.2) 



 

 

în perioada......................................... în conformitate cu obligaţiile asumate prin caietul de 

sarcini  anexă la prezentul contract. 

Serviciul se refera la: 

a) asigurarea unui pachet alimentar/zi, pentru un număr de 670 preșcolari si elevi ai unităților 

de învățământ din comuna Castelu 

5. Preţul contractului 

5.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit conform ofertei financiare, 

respectiv................... lei/pachet alimentar, fără TVA, la care se adaugă TVA (5%), prețul unui 

pachet alimentar, inclusiv TVA, fiind de............................ 

5.2.  Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 

achizitor, conform ofertei financiare , este de.................. lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

în valoare de...................,  valoarea totala a contractului inclusiv TVA fiind de...................... 

5.3. Plata serviciilor se va face lunar, prin virament bancar, pe baza  proceselor verbale de 

predare-primire privind numărul de pachete alimentare/zi, confirmate de reprezentan’ii 

unitatilor de  invatamant, asigurate în luna respectivă, avizate de reprezentantul autorităţii 

contractante. 

6. Ajustarea preţului contractului 

6.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului, sunt prețurile  

declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  

6.2.  Prețul unitar pentru prestarea de servicii de catering la destinația finală rămâne ferm pe 

toata perioada derulării contractului de servicii. 

6.3. În cazul în care numărul total de pachete alimentare livrate și recepționate, va fi diferit față 

de cel stabilit prin contract, prețul total al contractului se va ajusta corespunzător prin raportare 

la prețul final al unui pachet alimentar: lei/pachet x numărul de pachete alimentare efectuate, 

dar nu mai mult decât valoarea totală a contractului. 

6.2 - Preţul contractului nu se ajustează în alte condiţii decât cele prevăzute la punctul 6.3 din 

prezentul contract. 

7. Durata contractului 

7.1. - Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia de catre ambele parti, până 

la sfârșitul anului școlar 2022-2023.  

7.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 16.06.2023, sfârșitul anului 

școlar 2022-2023 

8. Executarea contractului 

8.1. Executarea contractului începe de la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 

 

9. Documentele contractului 

9. l. -Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini 

- propunerea tehnică 

- propunerea financiară 

10. Obligaţiile  prestatorului 

10.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele sau performantele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract. 

10.2.  Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada de timp de prestare solicitata în 

contract. 



 

 

10.3.  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

• reclamații acţiuni în justiție, 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 legătură cu produsele achiziţionate; 

• daune-interese, costuri, taxe cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situației în 

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

10.4 Serviciile de catering vor răspunde unei duble exigente: menţinerea unei calități 

nutriționale a pachetelor alimentare de siguranţă alimentară. 

10.5 Prestatorul se asigură că toate etapele producției, prelucrării și distribuției produselor 

alimentare care se află sub controlul lor corespund cerințelor sanitare aplicabile stabilite de 

normele legislative în vigoare. 

10.6 Prestatorul va asigura următoarele servicii: - prepararea pachetului alimentar, 

conservarea, depozitarea si transportul până la locația de livrare, respectiv sediul unităților de 

învățământ din comuna Castelu, zilnic, până la data încetării contractului. 

10.7 Evidența pachetelor alimentare se va face de către prestator zilnic, acestea fiind 

centralizate la fiecare sfârșit de lună, recepționate/avizate/aprobate de către reprezentantul 

achizitorului sau orice alta persoana desemnată de către conducerea instituţiei. 

10.8 (1) În cazul în care, în perioada de derulare a contractului, se constata de către 

beneficiar, ca sunt elevi care aparțin unei religii/cult, care restricționează consumul de alimente 

care conțin carne de porc, prestatorul are obligaţia de a produce si livra și pachete alimentare 

care nu conțin produse cu conţinut de origine animala, respectiv de porc. 

(2) Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intolerantă la lactoză sau alte 

probleme de natură medicală - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. 

Tipul de hrană de regim cantitatea necesară se prevăd în anexa la contract, fiind specificate 

pentru fiecare elev. 

(3) Din motive de ordin religios și medical, un anumit număr de elevi au restricții privind 

consumul de anumite alimente. Pentru aceștia, zilnic, prestatorul va asigura un pachet 

alimentar care sa nu conţină alimentele în cauză. 

11. Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1.  Achizitorul se obligă să recepționeze, serviciile prestate în termenul convenit. 

11.2.  Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator prin ordin de plată în contul 

prestatorului indicat în partea introductivă a prezentului contract, pe baza facturii emise 

acceptată la plată. Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate în maxim 

30 de zile de la emiterea facturii. 

11.3.  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor,  de a beneficia de 

reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plătii. Imediat ce 

achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 

posibil . 

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca 

penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului de 0,1% pe zi de 

întârziere. 

12.2.  În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă de 0,1% pe zi de 

întârziere. 



 

 

12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi  da 

dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat de a pretinde plata de daune-

interese. 

12.4. Achizitorul îşi rezerva dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția 

ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

13.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuţie a contractului în cuantum 

de 5% din prețul contractului fără TVA. Garanția de buna execuţie (GBE) se constituie de către 

contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și 

în perioada convenită a contractului. 

13.2 — Garanția de buna execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări sau societate bancară care se va 

prezenta în original  

13.3 — (1)Garanția de bună execuţie se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parțiale. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (l), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la 

dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent în administrarea acestuia. 

(3) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis 

nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziţie publică, fără TVA. 

(4) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă 

urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la pct. (2), prin rețineri succesive din 

sumele datorate cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garanție 

de bună execuţie în prezentul contract va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, 

precum despre destinatia lui. 

(5) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului 

prevăzut la pct.2. pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii 

contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului 

la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanția de 

bună execuţie. 

13.4 Garanția de buna execuţie se constituie in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului. 

13.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul prestează cu întârziere sau necorespunzător obligaţiile 

asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună 

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenția atât prestatorului cat si emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile ce nu au fost respectate, precum si modul de 

calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanției de buna execuţie, parţial sau total 

prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat. 

13.6 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuţie, în termen de 14 zile 

de la data facturii finale, dacă beneficiarul nu a ridicat pana la acea dată pretenții. 

 

14. Alte responsabilități ale prestatorului 

14.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul  

și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu propunerea sa tehnică  



 

 

  Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de achizitor pentru contract, în măsura 

în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor 

operaţiunilor  și metodelor de prestare utilizate, cât de calificarea personalului folosit pe toată 

durata contractului. 

15. Alte responsabilități ale achizitorului 

15.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilități sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică pe care le consideră necesare îndeplinirii 

contractului . 

16. Recepție și verificări 

16.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică din caietul de sarcini. 

16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Activitatea va fi urmărită continuu de către persoanele responsabile cu derularea contractului 

din unitățile de învățământ din comuna Castelu.  

 

17.  Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

17.1.  Furnizarea pachetelor alimentare va începe în prima zi în care se desfășoară 

activitate didactică după semnarea contractului.  

17.2. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

prestatorului.  

18.Încetarea și rezilierea contractului 

18. l. Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 

zile executantului, fără necesitatea unei alte formalități, .fără intervenţia vreunei autorităţi sau 

instanțe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor sau 

de către reprezentantul său autorizat, 

d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al 

achizitorului  

e) executantul face obiectul unei proceduri de insolventă, dizolvare, administrare judiciară sau 

sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-

a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultată dintr-o procedură 

similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-

o hotărâre judecătorească definitivă; 

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 

probă pe care Achizitorul îl poate justifica, 

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre cu privire la fraudă, corupție, 

implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor 

financiare ale beneficiarului; 



 

 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situației în care asemenea modificări 

sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului  

l) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 

garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele. 

19. Amendamente 

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor 

circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului  

20. Cesiunea 

20.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate asumate. 

 

21. Forța majoră 

21. l .   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forţei majore, dar 

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

21.4. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat în mod complet, producerea acesteia și  sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în 

vederea limitării consecințelor. 

21.5. Dacă forţa majoră acționează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 

luni, 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. 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Achizitorul prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

22.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul prestatorul 

nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, flecare poate solicita ca disputa 

să se soluționeze de către instanțele judecătorești din municipiul Constanța. 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 

24.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât în momentul 

primirii. 

24.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 



 

 

26. Clauza standard privind protectia datelor personale 

26.1 Părţile trebuie să respecte normele obligaţiile impuse de dispozițiile în vigoare, 

privind protecţia datelor cu caracter personal. 

26.2. Părţile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 

aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană oricărei persoane 

care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 

sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor 

prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 

 capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau 

transferul informaţiilor personale 

  informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval 

maxim de 72 ore, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel 

de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia  

 îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 

Regulamentul 679/2016. 

26.3 Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 

încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării;  orice prelucrare suplimentară sau în alt scop 

face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemenea 

perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada 

corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

26.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terțe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. 

Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehnice în special organizatorice necesare, în ceea 

ce privește obligaţiile asumate prin această clauză: 

Se vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor 

cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 

 vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor 

 se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor 

au acces numai la datele la care au Drept de acces că datele cu caracter personal nu pot fi citite, 

copiate, modificate sau eliminate fără autorizație; în cursul prelucrării sau utilizării după 

stocare e se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului că este posibil să 

verifice să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu 

caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor și se vor asigura că pot verifica/ stabili 

dacă /de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din 

sistemele de prelucrare a datelor și se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul 

încheiat între Părţi  

  se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidentală 

     se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat 

Părţile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

flecare parte. 

Achizitor, 

 

Prestator, 
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