










 

Anexa nr. 2 

 

MODELE FORMULARE 

 

 

Formularul nr. 1 

 

Operatorul economic 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                 

nr._________data___________ora_____ 

  

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

Catre ________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, pentru atribuirea 

contractului de prestare de servici _____________________________________________________, 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va  

transmitem alaturat: 

a) Oferta; 

b) Documentele care insotesc oferta. 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

 

Data completarii ............................ 

 

 

Ofertant, 

 

 

........................................................ 

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularul nr. 2 

Operator economic 

.......................... 

(denumirea) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ................................................. reprezentant imputernicit al ............................................. 

(denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al 

candidatului/ ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia 

publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca nu ma aflu in situatia 

prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 

şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 



 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 



Formularul nr. 3 

Operator economic 

.......................... 

(denumirea) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ............................................... reprezentant împuternicit al 

.................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de 

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la achizitia prin 

cumparare directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............................, la data de ................ 

(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 

sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016  

    

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 



Formularul nr. 4 

Operator economic 

.......................... 

(denumirea) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ......................................... reprezentant împuternicit al ..................................................... 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la achizitia prin cumparare directa pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 

codul CPV ...................., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

................................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea 

98/2016, respectiv: 

a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51 

b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea 

d) nu au fost încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire  

g) societatea nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și nici să 

obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798275&d=2016-06-21#p-96798275


Data ....................... 

Formularul nr. 5 

Operator economic 

.......................... 

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara) 

pentru atribuirea contractului de prestare de servicii 

 

 

1. Examinand invitatia de participare si anexele sale, subsemnatii............................., reprezentanti ai 

ofertantului ________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata, să prestam ............................................. (denumirea serviciilor), 

pentru suma de ......................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, 

plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ................................. (suma în 

litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) lei. 

  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile din 

anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.  

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere 

si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane 

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 

intre noi. 

 

5. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
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 MODEL 

CONTRACT PRESTARE SERVICII 

nr. _____________ din data de ______________ 

 

 

1. Părţile 

În temeiul Legii nr. 98/2016 şi a HG nr.395/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare 

de servicii de catering,  

Intre: 

COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU”, cu sediul in Bucureşti, Calea Giuleşti, nr. 

10, sector 1, telefon/fax 021.6370484, cod fiscal RO 4316678, cont trezorerie 

RO39TREZ24A651130570205X, deschis la Trezoreria sectorului 1, reprezentată prin  

Director Mona Aliss RUDNIC şi Contabil Șef             , în calitate de achizitor, pe de o 

parte, 

si 

_______________., adresă_____________________, telefon/fax ________ număr de 

înmatriculare ___________cod fiscal __________cont (trezorerie)________________, 

reprezentată prin________, funcţia_________, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi 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. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul 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 obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

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

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; 

g. 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 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. 
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4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Prestatorul se obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru elevii 

din grupul ţintă al proiectului ”Masa calda gratis”, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit 

prin normele de hrană prevăzute în legislaţia în vigoare (Legea 123/2008, Ordinul 1563/2008),  

conform caietului de sarcini anexă la prezentul contract, în perioada convenita şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor este 

de 20 642,40 lei, fara TVA. 

5.2. Pretul serviciilor de masa (pranz) se calculeaza astfel: 

100 pers. x 15 lei cu TVA inclus/ pranz/ zi x15 zile = 22 500 lei cu TVA inclus; 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este incepand cu data de 27.05.2019 pentru un numar de  15 de zile (mai 

puțin în weekend, vacanțe școlare și sărbători legale). 

 

7. Documentele contractului 

7.1  Documentele contractului sunt: documnte aferente achiziției directe rezultate din SICAP.  

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1 Prestatorul se obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru elevii 

care sunt grup ţintă în proiectul ”Masă caldă”, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin 

normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea 123/2008, Ordinul 1563/2008), 

conform caietului de sarcini anexă la prezentul contract, în perioada convenita şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

8.2. Prestatorul se obligă să asigure termenele de livrare a hranei în conformitate cu graficul 

întocmit de autoritatea contractantă. 

Comanda pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate şi servite se va face zilnic. 

8.3 Prestatorul îşi asumă responsabilitatea ca masa de prânz să fie adecvată vârstei elevilor 

conţinând necesarul de elemente nutritive specifice fiecărei vârste. 

8.4 Prestatorul îşi asumă obligaţia ca hrana să se încadreze în preţul total al alocaţiei de hrană 

stabilite în proiect, de 15 lei/zi cu TVA inclus. 

8.5 Prestatorul se obliga sa preparare hrana în conformitate cu necesitatile calorice şi 

cantitative ale copiilor, pe baza unui Reţetar avizat de catre personalul specializat (asistenţa 

medicala dieteticiana şi medic).  

8.6 Prestatorul se obligă să nu prepare şi să nu distribuie alimente nerecomandate elevilor 

conform Anexei Nr. 1 a Ordinului 1563/2008. 

8.7 Prestatorul se obliga să nu prepare şi să nu distribuie alimente cu conţinut crescut de 

grăsimi, zahăr, sare sau calorii per unitate de vânzare( Legea 123/2008), precum şi alimentele 

neambalate (la vrac) sau neetichetate (HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor). 

8.8 Prestatorul se obligă să asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, 

însoţite obligatoriu de certificate de calitate şi sanitar veterinare. 

8.9 Prestatorul se obligă să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative 

în vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru 

distribuţia hranei. 

8.10 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering la standardele şi/sau performanţele 

prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 

8.11 Prestatorul se obliga sa transporte şi sa distribuie hrana, cu mijloace de transport 

autorizate conform legii, individuale pentru fiecare fel de mâncare, în conformitate cu normele 
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de igiena în vigoare. Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite la trasportul 

alimentelor trebuiesc menţinute curate şi în bune condiţii pentru a proteja alimentele de 

contaminare şi trebuie, unde este necesar, să fie create şi construite pentru a permite o curăţire 

adecvată şi/sau dezinfecţie. 

8.12 Prestatorul are obligaţia să livreze hrana direct la sediul şcolii precizat în caietul de 

sarcini anexa la prezentul contract. La livrare, se va întocmi fişa de însoţire a alimentelor 

(pentru fiecare transport) care se va semna de către reprezentanţii prestatorului şi de către 

responsabilul de masă din proiect. 

8.13 Prestatorul se obligă să  execute serviciile prezentului contract exclusiv cu personal 

calificat. Personalul prestatorului care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele 

medicale la zi şi să respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Personalul bucătariilor sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare şi controalelor 

medicale periodice. Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va 

menţine curăţenia personală la un nivel înalt şi va purta echipament de protecţie adecvat şi 

curat. 

8.14 Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciul de peparare şi servire a hranei în 

deplină concordanţa cu HG 421/2008 şi Ordinul 914/2006 al Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

privind aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o instituţie în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

8.15 Prestatorul va obţine toate avizele şi autorizaţiile de funcţionare de la toate instituţiile 

implicate în avizarea funcţionării unităţilor de caterng, conform legii, şi le va menţine în 

vigoare de la data întocmirii contractului de servicii, pe toată durata contractului. 

8.16 Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cât şi echipamentele de rezervă 

vor fi conform legislaţiei române şi standardelor în vigoare pentru activitatea ce face obiectul 

contractului.   

8.17 Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizările şi reclamaţiile privind calitatea hranei. 

8.18 În vederea rezolvării problemelor curente şi evitării unor disfuncţionalităţ i, prestatorul va 

numi o persoană cu responsabilităţi operative care va prelua zilnic  solicitările din partea 

instituţiei. 

8.19. Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

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

8.20 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare si 

distribuire a hranei. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1 Comanda pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate şi servite se va face zilnic şi va 

fi valabilă pentru masa de prânz şi gustarea din ziua în curs. Comanda se va face de către 

persoana desemnată de coordonatorul instituţiei.  

9.2 Numărul de porţii comandate zilnic se va realiza în funcţie de prezenţa zilnică a elevilor în 

şcoală, existând fluctuaţii în funcţie de numărul de intrări şi ieşiri, precum şi în funcţie de 

anumite situaţii ce pot interveni ( de ex. boală). 

9.3 Personalul administrativ implicat în proiect are obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica 

distribuirea alimentelor pe tot parcursul desfăşurării acestor activităţii. În cazul în care se 

constată abateri ce pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate a elevilor, 
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personalul administrativ va avea dreptul să oprească distribuirea hranei, iar prestatorul va fi 

obligat să înlocuiască alimentele sau hrana în cauză cu altele corespunzătoare, în decurs de 

maxim 2 ore, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru aceasta. 

9.4 Zilnic, o probă din hrana preparată, de la fiecare meniu servit, va fi pastrată în frigider timp 

de 48 ore. De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de către personalul desemnat de 

coordonatotul Instituţiei. Avizul acestora va fi pe documentul de distribuţie. 

9.5 Achizitorul are obligatia de efectua plata catre prestator pe baza facturii, insotita de 

procesul verbal de receptie calitativă si cantitativă al serviciilor, respectiv produselor, semnat 

fara obiectiuni de comisia  de receptie, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii 

facturii în unitate. 

 

10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 

a pretinde plata de daune-interese. 

10.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa unilateral la contract – în condiţiile în  care 

prestatorul îşi îndeplineşte în mod repetat cu rea credinţă sau nu remediază solicitările făcute 

în scris de achizitor - printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, 

dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  În acest caz, prestatorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până 

la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

11. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

11.1 In situatia in care personalul angajat uzeaza de dreptul la greva, prestatorul trebuie sa 

asigure desfasurarea activitatii de hranire. 

11.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea financiară, anexa la contract. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, 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.   

11.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare intocmit de achizitor. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului.  

 

12. Recepţie şi verificări  

12.1 Beneficiarul 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.  

12.2 Recepţia hranei se va realiza zilnic de către achizitor prin personalul desemnat. Nu se va 

distribui hrana fără avizul de însoţire al acesteia. În cazul constatării unor deficienţe în 

prestarea serviciilor, acestea se comunică imediat în scris prestatorului iar măsurile de 

remediere a deficienţelor vor fi stabilite de comun acord. 

12.3 Personalul administrativ are obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica distribuirea 

alimentelor pe tot parcursul desfăşurării acestor activităţii. În cazul în care se constată abateri 

ce pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate a copiilor, personalul 

administrativ va avea dreptul să oprească distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să 
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înlocuiască alimentele sau hrana în cauză cu altele corespunzătoare, în decurs de maximum 2 

ore, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru aceasta. 

12.4 Zilnic, o probă din hrana preparată, de la fiecare meniu servit, va fi pastrată în frigider 

timp de 48 ore. De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de către personalul desemnat 

de coordonatotul Instituţiei. Avizul acestora va fi pe documentul de distribuţie. 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începand cu data de 14.01.2019. 

13.2 Serviciile prestate în baza contractului sau trebuie finalizate în termenele convenite de 

părţi. 

 

14. Ajustarea preţului contractului 

14.1 Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului.  

 

15. Incetarea Contractului 

15.1 Prezentul contract înceteaza de plin drept, fara a mai fi necesară intervenţia unei 

instanţe judecătoreşti (sau tribunal arbitral), în cazul în care una dintre părţi: 

- nu işi execută una dintre obligaţiile contractuale 

- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare 

înainte de începerea executării prezentului contract; 

- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 

celeilalte părţi; 

- în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-

a executat ori işi execută în mod necorespunzator oricare dintre obligaţiile ce-i revin 

- nu dispune de certificatele/autorizatiile/avizele necesare funcţionării sau nu sunt reînnoite 

la expirarea celor existente. 

15.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel putin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 

efectele. 

15.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între părţile contractante. 

15.4 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 

cauzat încetarea contractului. 

 

16. Rezilierea contractului 

16.1 Nerespectarea de către prestator, din culpa sa exclusivă, a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de 

daune-interese, al caror cuantum se va stabilli în conformitate cu prevederile Codului de 

procedură fiscală. 

16.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 

de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevazute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încat 

îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

 16.3 Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia 

ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despagubire pentru 

achizitor. 

16.4 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
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17. Forţa majoră 

17.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3 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. 

17.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

17.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face 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 

legatură cu îndeplinirea contractului. 

18.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România.  

 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

20. Legea aplicabilă contractului 

20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Parţile au înteles să încheie azi .................................... prezentul contract în trei exemplare.     

  

Achizitor,       Prestator, 

COLEGIUL TEHNIC “DINICU GOLESCU”   

Director,       Administrator 

prof. ing. Mona Aliss RUDNIC     

 

Contabil Sef 
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