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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

nr.  4 din data 31.03.2016 

 

 

 

1. Părţile contracte: 

        

       În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a   

       contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi   

       completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 

       între, 

 

       AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI, cu sediul in Vaslui, str.    

       Spiru Haret, nr. 5, telefon 0235 318184 fax: 0235_321222, 0235_017717 cod fiscal nr. 11495517, reprezentată prin    

       director executiv Silviu Catalin CALANCIA, în  calitate de achizitor, pe de o parte, 

       şi 

      SC ECOLOGIC SERVICE SRL VASLUI., cu sediul in Vaslui, str. Traian, bl. 278, sc. A, ap. 18, jud. Vaslui    

       telefon 0740028486, CUI RO 15281923, Număr de înmatriculare J37/112/2003, e-mail orneltapoi@yahoo.com,,    

       cont deschis la Trzoreria Vaslui, reprezentată prin administrator domnul Corneliu ŢĂPOI, în  

       calitate de  prestator, pe de altă parte. 

 

      Au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii:   

 
       2. Obiectul contractului 
 

2.1  Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de curăţenie şi intreţinere, pentru spaţiile deţinute de 

beneficiar, situate în: 

 sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui şi al Agenţiei Locale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Vaslui – situat în VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 5  -  et. 1 +  parter 

 sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bârlad - situat în BÂRLAD str, Epureanu, nr. 8 

 sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Huşi - situat în HUŞI, str, Al. I. Cuza, bl. H5, 

parter, 

      în intervalul de timp convenit şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

2.2  Numărul de ore - zilnic prestate este : 

 sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui şi al Agenţiei Locale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Vaslui – 6 ore/zi in zilele lucratoare 

 sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bârlad – 4 ore/zi in zilele lucratoare 

 sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Huşi – 2 ore/zi in zilele lucratoare 

 

      3. Preţul contractului 
 

3.1  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de  3575,00 lei/lună,  

       la care se adaugă  T.V.A. 20%. Valoarea totală plătibilă lunar prestatorului este de 4290,00lei pentru serviciile   

       menţionate la art. 2 şi în anexele la prezentul contract. Plata se va efectua proporţional cu timpul lucrat, în cazul    

       în care, în cadrul unei luni, prestarea nu se va desfăşura în toate zilele lucrătoare.  

       Valoarea contractului este 32175,00 lei lei(valoare fără TVA), respectiv. 38610,00 ei, valoare cu TVA. 

3.2  Plata  se va face prin decontare bancară, în contul deschis la Trezorerie indicat de prestator prin factura emisă.     

       Factura emisă de prestator va fi înaintată beneficiarului până în data de 15 a  lunii următoare celei pentru care     

       urmează să  se efectueze plata. Plata se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data emiterii     

       facturii. Pentru  motive justificate achizitorul poate să refuze plata. Aceste motive vor fi notificate prestatorului în   

       termen de maxim 5 zile de la constatarea deficienţelor referitoare la nerespectarea  condiţiilor impuse prin anunţul  

       de publicitate SEAP (documentatie de atribuire), nerespectarea propunerii tehnice înaintată de prestator, calitatea şi   

       cantitatea produselor utilizate în prestarea serviciilor. 

3.3  Preţul rămâne ferm pe toata durata contractului, respectiv, pe perioada  prelungirii duratei de valabilitate a acestuia, 

      dacă va fi cazul, până la următoarea procedură de achiziţie. 

3.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
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    4. Durata contractului 
 

4.1  Prezentul contract se încheie pentru  perioada  01.04.2016 -31.12.2016. 

4.2  Prezentul contract poate fi prelungit, cu acordul ambelor parti, prin acte aditionale, în conformitate cu legislatia in 

vigoare. 

     

      5. Executarea contractului 
 

5.1 Executarea contractului începe la data de 01 APRILIE 2016. 

 

      6. Documentele contractului 
 

6.1 Documentele contractului sunt: 

 documentaţie achiziţie publică directă în Sistemul Electronic al Achiziţiilor publice 

 oferta tehnică înaintată de către prestator - SC ECOLOGIC SERVICE SRL VASLUI 
 

      7. Obligaţiile prestatorului 
 

7.1 Prestatorul se obligă: 

a) să asigure executarea serviciilor în condiţii de calitate, cu respectarea obligaţiilor asumate prin oferta tehnică 

înaintată  achizitorului  şi în conformitate cu cerinţele prevăzute in Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 la contract; 

b) să asigure materialele necesare executării serviciilor de curăţenie şi intreţinere în conformitate cu devizul – ofertă    

prezentat de prestator 

b) să  remedieze, in termen de cel mult o zi de la comunicarea înştiinţării transmise de beneficiar, toate obiecţiile legate  

     de desfăşurarea lucrărilor executate necorespunzător; 

c) să respecte N.T.S, P.S.I, R.O.I stabilite de comun acord cu beneficiarul, în incinta beneficiarului; 

d) să emită factura până în data de 15 a  lunii următoare celei pentru care urmează să  se efectueze plata; 

e) să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite  

    angajamentului asumat si in conformitate cu standardele de calitate a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract; 

g) să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract in conformitate cu programul stabilit de comun acord cu  

    beneficiarul.  

7.2  Prestatorul  răspunde de dispariţia si/sau deteriorarea obiectelor, documentelor etc. aflate în încăperile în care îşi  

      desfăşoară activitatea, în condiţiile în care vina îi aparţine. 

7.3  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea 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 toata durata contractului.  

7.4 Prestatorul răspunde de calitatea serviciilor efectuate la un nivel ireproşabil, fără deteriorarea obiectelor din   

       încăperi, folosirea soluţiilor de curăţat în conformitate cu prescripţiile producătorului.  

7.5  Prestatirul trebuie să  instruiască personalul  utilizat în desfăşurarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract,  

       ĩn privinţa colectării selective a deşeurilor, conform Legii 132/30 iun. 2010 

7.6 Prestatorul are obligatia de a lua masurile corespunzatoare in vederea prevenirii riscurilor profesionale, protectia  

       sănătăţii si securităţii personalului propriu, informării şi instruirii acestuia in domeniul securităţii si sănătăţii în   

       muncă, eliminării factorilor de risc si accidentare, în conformitate cu dispoziţiile Legii securităţii si sănătăţii în   

       muncă nr. 319/2006, cu modificările si completările ulterioare.  

7.7 Prestatorul va răspunde conform reglementărilor în vigoare, de păstrarea confidenţialităţii de către proprii salariaţii   

       sau, cu privire la orice informaţii, date, acte şi/sau fapte care sunt confidenţiale, de care vor lua la cunoştinţă, în   

       cadrul locului de muncă, în legătură cu activitatea autorităţii contractante. 

7. În sarcina prestatorului cade obligaţia de a arma, respectiv, dezarma sistemele de alarmă, în condiţiile în care 

8. graficul de prestare se va stabili în afara orele de program. 

 
      8. Obligaţiile achizitorului 
 

8.1  Achizitorul se obligă să  recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

8.2  Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate cu respectarea  prevederilor legale    

       în vigoare la data emiterii facturii. 

8.3  Achizitorul se obligă sa asigure libera şi liniştita exercitare a lucrărilor pe toata durata contractului, liberul acces in  

       spatiile care urmează a se execută prestaţiile şi la orele la care s-a convenit de comun acord; 

8.4. Achizitorul se obligă să înştiinţeze prestatorul de eventualele obiecţii legate de desfăşurarea serviciilor prestate; 

8.5. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le consideră 

necesare îndeplinirii contractului. 
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      9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
  

9.1 Pentru neexecutarea totala sau partiala, precum si pentru executarea necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul  

      prezentului contract prestatorul datoreaza penalitati de 0,1% din valoarea contractului. 

9.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci      

      acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,01 % / zi de întârziere din   

      plata neefectuată, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

9.3 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 de plin drept, fără acţiune în justiţie şi fără punere în   

      întârziere, această clauză constituind un pact comisoriu de gradul IV. 

9.4 Părţile sunt de drept in intarziere daca nu-şi executa obligatiile la termenele prevazute in contract. 

      

       10. Recepţie şi  verificări 
 

10.1 Achizitorul are dreptul de a verifica lunar modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu   

       specificaţiile referitoare la cerinţele şi descrierea serviciilor curăţenie şi intreţinere. De asemenea, achizitorul are   

       dreptul de a verifica dacă, cantităţile propuse prin devizul ofertă pentru executarea serviciilor, corespund 

       cerinţelor impuse de autoritatea contractantă.    

 

       11. Încetarea şi rezilierea contractului 
 

11.1 Prezentul contract încetează la data de 31 DECEMBRIE 2016, precum şi în cazurile în care:  

     - părţile nu-şi îndeplinesc obligaţiile contractuale; 

     - una din părţi este declarată in stare de incapacitate de plata sau împotriva ei a fost deschisă procedura insolvenţei, 

concordat preventiv, mandat ad-hoc sau lichidare (inclusiv, nealocarea sumelor necesare platii acestor servicii prin 

buget sau diminuarea bugetului); 

     - una din părţi cesionează drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract. 

11.2 În situaţia in care una din părţi nu îşi îndeplineşte una sau  mai multe obligaţii asumate prin prezentul contract,   

        cealaltă parte poate rezilia contractul. Rezilierea se face printr-o notificare scrisă, cu cel putin 15 zile inaintea datei  

        de la care se doreşte rezilierea contractului. 

11.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea  

         contractului. 

   

         12. Amendamente 
 

12.1  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. 

12.2  Prezentul contract poate fi prelungit, cu acordul ambelor părţi, prin acte adiţionale, în conformitate cu legislaţia in  

        vigoare. 

 

         13. Forţa majoră 
 

13.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

13.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată  

         perioada în care aceasta acţionează. 

13.3  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. 

13.4  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. 

13.5  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  

         pretindă celeilalte daune-interese. 

 

        14. Soluţionarea litigiilor 
 

14.1  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. 

14.2  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 de către instanţele judecătoreşti din  

         România. 
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        15. Limba care guvernează contractul 
 

15.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

        16. Comunicări 
 

16.1 (1) Orice comunicare dintre 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. 

16.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris  

        a primirii comunicării. 

 

       17. Legea aplicabilă contractului 
 

17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Prezentul contract s-a incheiat azi, 31martie 2016  în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Contractul produce efecte juridice incepand cu data de  01 aprilie  2016.  

  

                                             

 

                            ACHIZITOR,                                                                                PRESTATOR, 

 
                     A.J.O.F.M. VASLUI                                                     SC ECOLOGIC SERVICE SRL VASLUI 

 

 

 

 

 

 
                     Director executiv,                                                                                   Administrator,  

  

 
                 Silviu Cătălin CALANCIA                                                                 Corneliu ŢĂPOI                                                                                               

 

 

 

                                jurist 

              
                  Aura AGAFIŢEI 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            


