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CONTRACT DE SERVICII  
 
 

1. În temeiul Legii nr.98/2016 – Legea achiziţiilor publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
 între 

Institu ia Prefectului jude ului Vrancea, adresa Focşani, judeţul Vrancea,  B-dul Dimitrie 
Cantemir nr.1, telefon/fax 0237/234000, cod fiscal 4298040, cont RO94TREZ69123510120XXXXX, 
deschis la Trezoreria Focşani, reprezentată prin domnul Sorin Ionel Florin HORNEA, având funcţia de 
PREFECT în calitate de achizitor, pe de o parte 
 şi  

S.C. GRUP SERV S.R.L. adresă sediu: Focşani, strada Pictor Grigorescu nr.5/3, telefon/fax 
0237.224129,  număr de înmatriculare J39/97/2007, cod fiscal 20825479 cont RO31 TREZ 6915 069X 
XX00 2105 deschis la Trezoreria Focşani. reprezentat prin domnul Ionuţ Constantinescu, funcţia-
administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Defini ii 
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. pre ul contractului – preţul plătibil Prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care Prestatorul se obligă, prin contract, să le presteze achizitorului; 
e. servicii – serviciile aferente livrării serviciilor, respectiv activităţile legate de furnizarea serviciilor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin Prestatorului prin contract; 
f. for a majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, 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 dintre părţi; 
g. zi – zi calendaristică; an – 365 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 curăţenie şi întreţinere, pentru o suprafaţă de 3.514 
mp, la sediile Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea, în perioadele convenite, şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. –Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 



 

5. Pre ul contractului 
5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform 
graficului de plăţi, este de 1,73 lei/mp fără TVA, respectiv 6.079,22 lei/lună pentru 3.514 mp. 

 

6. Durata contractului 
6.1. – Prezentul contract de servicii se încheie pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de  01.01.2017 
ora 0:00 şi până la data de 31.03.2017 ora 24:00, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la data de 
31.12.2017, prin act adiţional.  
6.2. – Prezentul contract încetează să producă efecte de la data de încheierii tuturor obligaţiilor 
prevăzute în acesta. 
 

7. Executarea contractului  
7.1. –  Executarea contractului începe de la data de 01.01.2017, ora 0:00. 
 

8. Documentele contractului 
8.1. – Documentele contractului sunt: caietul de sarcini, propunerea tehnică, proces verbal de instruire 
cu privire la măsurile de securitate ce se impun în cadrul sediului Instituţiei Prefectului judeţului 
Vrancea pe parcursul prestării serviciilor, Anexa nr.1 - Lista cu încăperile cuprinse în zona de 
securitate şi personalul care are acces în cadrul acestora, Anexa nr.2 - Lista cu personalul angajat al SC 
GRUP SERV SRL Focşani care va presta serviciile de curăţenie în cadrul Instituţiei Prefectului 
judeţului Vrancea, în baza prezentului contract. 
 

9. Obliga iile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în 
propunerea tehnică anexă la contract; 
9.2. - 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 legătură cu serviciile achiziţionate, şi 

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către 
Achizitor. 

9.4. - Prestatorul are obligaţia să colaboreze permanent cu conducerea Instituţiei Prefectului Vrancea 
pentru buna desfăşurarea a contractului. 
 

10. Obliga iile principale ale achizitorului 
10.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art.15, serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data 
emiterii facturii de către acesta. 
 

11. Sanc iuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obliga iilor 
11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe cu titlu de penalităţi o cotă procentuală de 
0,02% din preţul respectivului contract pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor contractuale.  
11.2. – În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art.10.2, atunci 
acestuia îi revine  obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din plata neefectuată 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a  considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
11.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anu lare 
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.  
 

12. Garan ia de bună execu ie a contractului – nu este cazul 
 

13. Alte responsabilită i ale prestatorului 
13.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
  (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
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 prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
13.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
13.3 – Prestatorul se obligă să ia toate măsurile care se impun pentru ca personalul să fie informat şi să 
respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi PSI. Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor 
respecta reglementările în vigoare privind condiţiile de muncă şi de protecţia muncii, prevenirea şi 
stingerea incendiilor, protecţia mediului. 
13.4 – Prestatorul se obligă să asigure lucrătorilor echipament de protecţie şi lucru corespunzător. 
13.6 – Prestatorul răspunde pentru daunele provocate prin desfăşurarea activităţii, pentru nereguli sau 
abateri produse de salariaţii proprii.  
 

14. Alte responsabilită i ale achizitorului 
14.1. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
14.2. – Achizitorul se obligă să permită accesul la cele două sedii ale sale şi să asigure condiţii optime 
prestatorului în vederea desfăşurării activităţii. 
14.3. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului utilităţile indispensabile executării 
serviciilor: apă, energie electrică. 
14.4. – Achizitorul se obligă să asigure spaţiu de vestiar pentru personalul prestatorului. 
14.5. – Achizitorul se obligă să informeze prestatorul despre incidente imediat ce a luat la cunoştinţă 
despre acestea şi să furnizeze toate informaţiile utile pentru stabilirea obiectului şi cauzei ce a generat 
incidentul respectiv. 
14.6. – Achizitorul se obligă să facă cunoscute regulamentele interioare şi PSI angajaţilor prestatorului. 
 

15. Recep ie şi verificări 
15.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
15.2. - Prestatorul de servicii trebuie sa aibă pe lângă personalul de execuţie şi personal de control, care 
să verifice  eficacitatea acţiunilor întreprinse; 
15.3. - Recepţia  serviciilor se va face vizual de către domnul Postolache Dorin, referent în cadrul 
compartimentului administrativ al Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea. 
 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. – Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data intrării în vigoare a 
prezentului contract. 
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) În 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 graficul de prestare prevăzut 
în caietul de sarcini şi în oferta anexe la contract, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia 
contractul. 
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, 
potrivit art.11 din prezentul contract, iar achizitorul este exonerat de orice datorie către prestator.  
16.5. -  În funcţie de alocaţiile bugetare, contractul se poate rezilia pe cale amiabilă fără achitarea de 
taxe suplimentare de către achizitor, în baza unei notificări prealabile. 
 

17. Ajustarea pre ului contractului:  
17.1. – Pe toată durata contractului, preţul acestuia rămâne neschimbat. 
 

18. Amendamente 
18.1. – 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. 
 

19. Rezilierea 
20.1. – În funcţie de alocaţiile bugetare contractul se poate  rezilia pe cale amiabilă fără achitarea de 
taxe suplimentare de către Achizitor, în baza unei notificări prealabile. 
20.2. – În condiţiile prevăzute la alin.(1) contractul se reziliază fără îndeplinirea vreunor formalităţi şi 
fără sesizarea instanţelor de judecată. 
20.3. – Contractul îşi produce pe deplin efectele între părţi în ceea ce priveşte obligaţiile neonorate în 
timpul acestuia până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor asumate în timpul desfăşurării contractului. 
 

21. For a majoră 
21.1. – 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 acţionează. 
21.3. – 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. 
21.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
21.5. – 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

22. Solu ionarea litigiilor 
22.1. – Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
22.2. – Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie 
prin arbitraj, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
 

23. Limba care guvernează contractul 
23.1. – Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
 



 

24. Comunicări 
24.1. – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
24.2. – Comunicările dintre părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
      
               Achizitor                    Prestator 
     Institu ia Prefectului                                                 SC GRUP SERV SRL 
       jude ului Vrancea                               IONU  CONSTANTINESCU 
            p.PREFECT                         
          SUBPREFECT 
George Cristian BAZILESCU     
 
 
 
 
 
 
  
Comp.financiar-contabilitate 
     Camelia Ungureanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Avizat pentru legalitate, 
       Eduard Bălănescu 
           


