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PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria@comunatarlungeni.ro 

str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov; cod postal: 507220 
 
 

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
Nr. ___ din ___________ 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
UAT Comuna Tărlungeni cu sediul în sat  Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, str Zizinului  nr 2,  cod  poștal 
507220, telefon 0268/365.7103, fax 0268/365.072, email: primaria@comunatarlungeni.ro, CUI 4777140, 
reprezentata prin Primar, dl. BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primar al Comunei Tărlungeni, in calitate  de  
beneficiar 
 si  
 
________________________________________________________________________________________ 
au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii („Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze: 
 
DEFINIŢII SI INTERPRETARE 
 
2.1 În prezentul Contract următorii termeni sunt definiti astfel: 
a) caz fortuit – împrejurare particulară si imprevizibilă care nu se datorează greşelii sauvinei Părtilor si care 
face imposibilă executarea unei obligatii contractuale ; 
b) forţa majoră – un eveniment de ordin general mai presus de controlul Părţilor, care nuse 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, revoluţii, incendii, inundaţii sau oricealte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă; nu este considerat forţă majoră uneveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi ; 
c) legislaţie specială – legislatia care guvernează materia achizitiilor pentru beneficiarii publici 
d) notificare – comunicare scrisă, făcută de o parte către cealaltă, prin orice mijloace: 
transmisă personal, prin persoane mandatate, postă, fax, e-mail; 
e) participanţi – candidati, ofertanti sau concurenti care participă la o procedură de atribuirea unui contract de 
achizitie; 
f) preţul Contractului – preţul plătibil prestatorului de către Beneficiar pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin Contract ; 
g) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul Contractului, astfel cum sunt indicate laart. 3 ; 
h) time sheet/raport – raport de activitate emis de Prestator ce reflectă serviciul prestatde acesta si numărul de 
ore afectat prestării; 
i) zi– zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit. 
 
2.2. În prezentul Contract, cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1 Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de SERVICII DE CATERING ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
PILOT SUPORT ALIMENTAR PACHETE ALIMENTARE, PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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DIN REȚEAUA ȘCOLARĂ A COMUNEI TĂRLUNGENI, JUDEȚUL BRAȘOV, conform normativelor în 
vigoare cu referire la hrana acestora. 
Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli 
 
3.2 Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică  
- propunerea financiară  
- caietul de sarcini 
 
DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Prezentul contract este valabil pe perioada ___________________, numărul estimat de zile pentru livrare 
fiind de 101 zile în intervalul ___________________, conform calendarului pentru anul școlar 2022/2023.  
 
PREŢUL CONTRACTULUI 
5.1 Valoarea maxim plătibilă a prezentului Contract este de _______________ lei, la care se adaugă TVA în 
cotă de 5,00% în valoare de ____________ lei rezultând o valoare totală de ________________ lei.  
5.2 Plata se va efectua lunar, prin virament bancar,  pe  baza de factura fiscala, pentru  luna anterioara. 
5.3 Plata va fi efectuată în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii emise de către Prestator la 
registratura Primăriei Comunei Tărlungeni. 
 
 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
6.1. Obligaţiile Prestatorului 
6.1.1. Obligaţiile principale ale Prestatorului sunt următoarele: 
 
a) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termenul convenit şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate, la standardele şi/sau performanţele sale, cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
 
b) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 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. 
 
c) 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. 
 
d) Prestatorul se obligă să întocmească documentatia  și să completeze toate documentele necesare . 
 
6.1.2. Prestatorul mai are si următoarele obligaţii: 
a) să nu se angajeze în nicio activitate sau afacere aflată în conflict cu interesele Beneficiarului; 
b) să îşi desfăşoare întreaga activitate cu bună credinţă, profesionalism, diligentă si promptitudine; 
c) să pună la dispoziţia Beneficiarului personal calificat, cu experienta si expertiză în aplicarea legislatiei 
speciale. 
d) să păstreze în condiții optime (refrigerat), zilnic, pentru un interval de 24 ore, probă martor pentru livrări 
6.2. Obligaţiile Beneficiarului 
6.2.1. Obligaţia principală a Beneficiarului este de a plăti fiecare serviciu prestat de Prestator, întermen de maxim 
30 zile lucrătoare de la data emiterii facturii de către Prestator. 
6.2.2. În măsura în care serviciile prestate de Prestator nu pot fi materializate într-un document emis de acesta, 
Părtile vor întocmi un proces-verbal ce va conține sumarul prestărilor de servicii. 
6.2.3. Beneficiarul mai are următoarele obligatii: 
a) să furnizeze în timp util toate datele, informaţiile şi documentele solicitate de Prestator în vederea prestării 
complete si corecte a serviciilor acestuia care să includă, zilnic, următoarele informații: numărul de 
porții/sandwichuri solicitate pentru fiecare dintre cele 9 subunități ale Școlii Gimnaziale Tărlungeni, orele de 
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livrare pentru livrarea principală (09:30-09:50) și pentru livrarea secundară pentru subunitățile care au și orar 
după amiază (14:30-14:50); 
b) să colaboreze cu Prestatorul pe toată durata derulării prezentului Contract ; 
c) să nu stânjenească sau să împiedice, în orice fel, prestarea serviciilor de către Prestator, personal sau prin alti 
mandatari ai săi. 
d) să păstreze în condiții optime (refrigerat), zilnic, probă martor pentru 24 ore a câte unui reper livrat pentru 
fiecare dintre subunitățile pentru care se face livrare 
 
CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
7.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) să facă cunoscut unei terţe persoane informaţii, date sau documente, rezultate sau obţinute în timpul derulării 
Contractului, acestea fiind considerate confidentiale („Informatiile Confidentiale”) şi nici după expirarea 
valabilităţii acestuia, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului ; 
b) să utilizeze informaţiile, datele sau documentele obţinute sau la care are acces în perioada derulării 
Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
7.2. Dezvăluirea oricărei Informaţii Confidentiale faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
7.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de Informaţii Confidentiale referitoare 
la Contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă ; 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea 
dezvăluire  
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia prin intermediul instanţei judecătoreşti 
sau potrivit unei dispoziti legale. 
7.4. Este în întelegerea Părtilor că nerespectarea obligatiei de asigurare a confidentialitătii se va considera ca 
fiind o încălcare gravă a obligatiilor contractuale de natură să conducă la rezilierea de drept a Contractului, fără 
interventia instantei si fără altă formalitate, iar Partea interesata aredreptul la plata de daune-interese în cuantum 
egal cu dublul valorii prezentului Contract. 
 
SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
8.1. Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. 6 si 7 de către una dintre părţi va fi notificată de 
îndată de partea care se pretinde a fi lezată. 
8.2. Nerespectarea/neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Prestator a obligatiilor prevăzute 
la pct. 6.1. în termenele stabilite atrage obligarea acestuia la plata de penalităti în sumă de 0,01% din 
contravaloarea prestatiei neefectuate/îndeplinite necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea obligatiei, în conditiile si termenele prevăzute de prezentul Contract. 
8.3. Nerespectarea de către Beneficiar a obligatiilor prevăzute de pct. 6.2.1. atrage obligarea acestuia la plata de 
penalităti în sumă de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea facturii neachitate în termen. 
8.4. La trei notificări consecutive, partea care se pretinde a fi lezată are dreptul de: 
a) a considera Contractul reziliat de plin drept, fără a mai necesară punerea în întârziere,fără interventia instantei 
si fără orice altă formalitate prealabilă, cu notificare transmisă cu 10 zile înainte de data încetării efective ; 
b) a pretinde plata de daune – interese corespunzatoare prejudiciului suferit. 
 
INCETAREA CONTRACTULUI 
9.1. Prezentul Contract inceteaza de plin drept in oricare dintre urmatoarele cazuri: 
i) prin expirarea duratei acestuia sau depăsirea pretului maxim stabilit conform 5.1.; 
ii) prin acordul Părtilor; 
iii) prin reziliere în cazul prevazut la art. 8.4; 
iv) prin denuntare unilaterală de către Beneficiar, adusă la cunoștința Prestatorului cu cel puțin 10 zile înainte 
de data încetării efective; 
v) dacă una dintre Părti este declarată în stare de incapacitate de plăti sau intră în 
insolventă, reorganizare judiciară, faliment sau lichidare voluntară, pe perioada executării obligatiilor 
contractuale. 
9.2. Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor financiare deja scadente între Părti, 
care vor fi onorate la plată si nici asupra garantiilor acordate potrivit Contractului. 
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CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA 
10.1 Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
10.2 Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract. 
10.3 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
10.4 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
10.5 Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
10.6 Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
10.7 Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
10.8  Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 
10.9 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
FORŢA MAJORĂ SI CAZUL FORTUIT 
11.1. Forţa majoră, definita potrivit Contractului, este constatată în scris de o autoritate competentă şi nu trebuie 
dovedită de partea care o invocă. 
11.2. Cazul fortuit, definit potrivit Contractului, trebuie dovedit de partea care-l invocă, prin prezentarea de 
documente emanate de terte persoane, care să ateste împrejurările ce fac imposibilă executarea obligatiilor 
asumate prin prezentul contract. 
11.3. Atât forţa majoră, cât si cazul fortuit exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
11.4. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore sau cazului fortuit, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
11.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in 
termen de 5 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
11.6. Dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 
luna, 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. 
 
GARANŢII SI RESPONSABILITĂŢI 
12.1. Prestatorul garantează Beneficiarului prestarea serviciilor respectându-se prevederile legale în vigoare cu 
privire la publicarea documentelor cu caracter public prin internet și reglementările cu privire la exprimarea în 
spațiul public. 
 
NOTIFICĂRI 
13.1. Orice notificare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris 
la adresele indicate la art. 1 si trebuie înregistrată atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
13.2. Notificările între Părţi vor respecta condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
14.1. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul Contract. 
14.2. Legea care guvernează acest Contract este legea română. 
 
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
15.1. Părtile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,orice neînţelegere 
sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
15.2. Tratativele directe se vor desfăsura prin intalniri intre acestea, consemnându-se rezultatul fiecărei intalniri 
în procese-verbale, asistate de către un mediator. 
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15.3. Dacă, după 15 zile lucrătoare de la începerea acestor tratative, Părtile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 
o divergenţă contractuală, atunci se vor adresa instanţelor judecatoreşti din România. 
 
 
 
 
CLAUZE FINALE ȘI TRANZITORII 
16.1  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. 
Prezentul Contract s-a încheiat în patru exemplare originale, în limba română, astăzi __________, având 
următoarea listă de distribuție: 
- un exemplar către Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni 
- un exemplar către Compartimentul Contabilitate – Buget-Finanțe din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni 
- un exemplar către Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni 
- un exemplar către PRESTATOR 
         

 
 
COMUNA TĂRLUNGENI,    PRESTATOR, 

  Primar,        
 BEȘCHEA SEVERIUS-FLORIN    
 
 ................................     ........................... 
 
  
 

Vizat CFP, 
 insp. BIBO GRAȚIELA 
 
 
 
 Vizat Juridic, 
  
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 4 ex. cons. ach. pub. ec.. STOICA IONUȚ  
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