
Contract  de servicii 
nr. _______  din _______ 2013 

Preambul 
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
prin Legea 337/17.07.2006 cu modificările şi completările ulterioare , a raportului procedurii nr 
_____________.2013 , s-a încheiat prezentul contract de servicii, între 
 
1. Păr Ńi contractante: 

JUDEłUL TIMI Ş , cu sediul în  B-dul RevoluŃiei din 1989 , Nr 17 , Timişoara  , Tel 
0256/406.300, Fax 0256/406.301, Cod fiscal 4358029 ,cont trezorerie 
__________________________reprezentat prin Titu BOJIN  , preşedinte al Consiliului JudeŃean 
Timiş în calitate de achizitor  ,  

şi  
S.C. ………………………….S.R.L , cu sediul în ……….., str. ……………………… , 

telefon/fax ………………. , certificat de înregistrare …………………., cod fiscal 
………………. , cont IBAN nr. ______________________, deschis la Trezoreria municipiului 
…………………….., reprezentată prin ……………………… , având funcŃia de 
………………… , în calitate de prestator,  
 
2. DefiniŃii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi 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. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităŃi a căror prestare fac obiect al 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 obligaŃia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f. forŃa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parŃilor, 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: razboaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enuntiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia 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. 

 
Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului  



4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de curăŃenie la imobilul  situat in  Timişoara  , Str 
Cluj , nr 14 , în perioada convenită şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul 
contract. 
5. PreŃul contractului 
5.1 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor este: 
tarif lunar .................... lei/lună, la care se adaugă .................... lei TVA, totalizând pe perioada 
derulării contractului valoarea de  ........................ lei, la care se adaugă ........................ lei TVA . 
Contravaloarea serviciilor prestate în anul 2013 :  .................... lei , la care se adaugă TVA 
................ lei  
6. Durata contractului 
6.1 – Executarea prezentului contract începe la data semnării contractului, pentru o perioadă de 
12 luni. 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
a) referatul de necesitate nr ......................... 
b) caietul de sarcini  
c) oferta nr. ..........................; 
 
8.  ObligaŃiile principale ale prestatorului 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile de curăŃenie în sediul ISU Banat ,situat in 
Timisoara Str Cluj , Nr 17 , Timişoara , conform cerintelor din documentatia postata  şi a ofertei 
nr ......... 
 
9.  ObligaŃiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în fiecare lună în 
termen de 5 zile de la finalizarea prestaŃiei lunare. 
9.2 – Achizitorul se obligă să platească preŃul către prestator în termen de 10 (zece) zile de la 
primirea facturii emise de către acesta. Prestatorul se obligă să nu emită factura anterior furnizării 
serviciilor pentru perioada facturată. 
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute la clauza 9.2, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
10.  SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
   10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce 2% din valoarea  contractului , ca 
penalităŃi, pe lună sau fractiune de lună ,până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor . 
    10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti ca penalităŃi 2% din valoarea  neachitată 
pe lună/fracŃiune de lună, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor . 
    10.3. - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părtii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
   10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru 
prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din  contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului. 

 
 



 
 

Clauze specifice 
 
11. Alte resposabilităŃi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat . 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  să asigure resursele umane, 
materialele, instalaŃiile, 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.   
11.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu 
cerintele caietului de sarcini şi oferta depusa şi acceptată . Totodată, este răspunzător atât de 
siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului. 
12. Alte responsabilităŃi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃie prestatorului orice facilităŃi şi/sau 
informaŃii pe care acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
13. RecepŃie şi verificări  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din referatul de necesitate şi oferta prezentată .  
13.2 - RecepŃia serviciilor va avea loc la sediul achizitorului. Achizitorul are obligaŃia de a 
notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru acest scop. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de 
către părti .  
14.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a perioadei de prestare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi 
prestatorului.  
 
15. Amendamente  
15.1 - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
16. Comunicări  
16.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, 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. 
16.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiŃia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 

PărŃile au înŃeles să încheie azi __________  prezentul contract în trei exemplare  
originale , câte unul pentru fiecare parte.     
 
 
Beneficiar ,                                                                                                          Prestator,  



 
 
CJ Timis                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


