
 
 

 

 

CONTRACT DE SERVICII 

nr. ............ din data de ...............2011 

 

 

1. În temeiul Instrucţiunii POSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor 

publice, necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007- 2013, s-a încheiat 

prezentul contract de prestare de servicii, 

între 

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI 

INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA, 

adresa Bd Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, cod fiscal RO 2795310, cont RO 78 RNCB 

0072026604710001, deschis la BCR sector 1, Bucuresti, reprezentata legal prin Director 

General –Dr. ing. Pirna Ion în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi 

...................................................... adresa/sediu in ................, str. ............. nr. ......., judeţul 

..........., telefon/fax ..................., număr de înmatriculare ................., CUI .................., cod de 

identificare fiscală ..............., IBAN ....................., deschis la Banca ....................., 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 achizitor, 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 - 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 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; 

f. 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 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. În baza prezentului contract prestatorul se obligă să efectueze clientului său 

SERVICII DE CATERING PENTRU PARTICIPANTII LA CURSUL: SPECIALIST IN 

DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR – COR 213907, IN 

CADRUL PROIECTULUI POSDRU/81/3.2/S/58103 ORGANIZAT DE INSTITUTUL 

NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII 

DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCURESTI 

(partea practica-, LA SEDIUL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI 

DOLJ, CRAIOVA, STR. BRESTEI NR.21, ETAJ.III., ÎN PERIOADA 3.10.2011-

07.10.2011; 10.10.2011, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, necesare 

derulării în condiţii optime a activităţilor proiectului cu titlu ,,Formare profesională în domeniul 

materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică – PROFMEC’’, cofinanţat în baza 

contractului nr. POSDRU/81/3.2/S/58103 din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013. 

4.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de prestator, la 

capacitate şi eficienţă maximă pe perioada derulării contractului, cu începere de la data intrării în 

vigoare a prezentului contract. 

 

5. Preţul contractului 

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

achizitor, conform graficului de plăţi, este de ......... lei, la care se adaugă .............. lei 

reprezentând TVA. 

5.2. Decontarea serviciilor se face pe bază de factură însoţită de Procesul-verbal de 

recepţie cantitativă semnat de ambele părţi. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Durata prezentului contract: maxim 60 de zile de la data semnării de către ambele 

parţi. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la 60 de zile de la data semnării, dacă 

nu este invocată nici una dintre aspectele prezentate la punctul 12. 

6.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de 

prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

 

6.4. 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. 

 

7. Statutul juridic al prestatorului 

7.1. În asigurarea serviciilor pe care le prestează şi a lucrărilor pe care le efectuează, 

prestatorul este persoana juridică independentă, care respectă prevederile cadrului organizatoric 

al clientului. 

 

8. Documentele contractului: 

- anexa nr. 1 (graficul de prestare şi de plăţi); 



 
- oferta tehnica; 

- propunerea financiară; 

- documentaţia pentru ofertanţi . 

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1. Prestatorul se obligă să efectueze lucrările menţionate la pct. 4 conform normelor 

legale şi/sau profesionale, în conformitate cu graficul de prestare şi de plăţi prezentat în anexa nr. 

1. 

 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1. Achizitorul se obligă sa plătească preţul către prestator în termenul convenit de la 

emiterea facturii de către acesta. Termenul va fi de maxim 60 de zile de la înregistrarea facturilor 

de către achizitor1. 

10.2 Să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii. 

10.3. Să aducă la cunoştinţa prestatorului evenimentele importante sau excepţionale din 

activitatea sa, inclusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situaţia sa 

patrimonială. 

10.4 Să confirme în scris modul în care au fost prestate serviciile prin semnarea 

Procesului-verbal de recepţie cantitativă a serviciilor. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

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 deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. Cota 

procentuală pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor este de 

0,06%/zi întârziere. 

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, aceeaşi cotă procentuală, prevăzută 

pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

 

 12. Încetarea contractului 

12.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 

unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

a) nu îşi exercită una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la punctul 8 şi punctul 9; 

b) societatea care furnizează serviciile de catering va fi închisă din motive de protecţie a 

consumatorului, retragerea autorizaţiilor de funcţionare sau în cazul în care prestatorul este în 

faliment; 

c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul 

celeilalte părţi; 

12.2 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între părţile contractante. 

12.3. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 

cauzat încetarea contractului. 

 

 



 
13. Forţa majoră 

 

13.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 

a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită la punctul 2. 

13.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 

5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor 

lui. 

13.3. Dacă forţa majoră se prelungeşte mai mult de 60 de zile, oricare dintre părţi se 

poate retrage din contract fără despăgubiri. 

 

14. Clauza de confidenţialitate 

14.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi 

documentelor, ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract, prin 

nedifuzarea datelor, rapoartelor către terţi decât cu acordul părţilor. 

 

15. Notificările între părţi 

15.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută în partea 

introductivă a prezentului contract. 

15.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

15.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost primită. 

15.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. 

 

16. Litigii 

16.1. Orice neînţelegeri dintre părţi rezultate din prezentul contract sau în legătură cu 

acesta se vor rezolva, de preferinţă, pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente. 

 

17. Clauze finale 

17.1. Modificarea contractului de prestări de servicii se poate face numai prin act 

adiţional încheiat între părţile contractante, în condiţiile în care prestarea serviciilor se încadrează 

în perioada de implementare a contractului de finanţare şi limitele bugetare stabilite. 

17.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 

său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui. 

17.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă 

a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu 

înseamnă că a renunţat la acest drept al său. 

17.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, cu valoare de 

original, câte unul de fiecare parte. 

 

 



 
Achizitor,          Prestator, 

INMA BUCURESTI       ..... .............................. 

 

DIRECTOR GENERAL.                (semnatura autorizata) 

Dr.ing.Pirna Ion 

 

DIRECTOR ECONIMIC, 

Ec. Rusu Mircea 

 

CONSILIER JURIDIC, 

Carcel Cristina 


