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ACORD-CADRU DE SERVICII 

 

 

1.Părţile acordului-cadru 

 

A intervenit prezentul acord-cadru între: 

 

SPITALUL CLINIC C.F. TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 13-

15, jud. Timiș, telefon: 0256/493088, fax: 0256/491151, numărul de înmatriculare în Registrul 

Comerțului Timiș, cod fiscal 2491516, cont RO75TREZ6215005XXX008562 deschis la Trezoreria 

Timisoara, reprezentată prin OLARU MARIUS CIPRIAN, functia Manager, in calitate de 

promitent-achizitor, pe de o parte 

şi  

...................... (denumirea operatorului economic) cu sediul în...............................,  (adresa 

operatorului economic) telefon/fax ................................................................., număr de 

înmatriculare .................................................., cod fiscal............, cont (trezorerie)............................, 

reprezentată prin........................................, (nume şi preunume reprezentant legal) 

funcţia............................................................, în calitate de promitent prestator/promitenţi 

prestatori, pe de altă parte. 

 

2. DEFINIŢII 

Art. 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) acord cadru - actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor doua părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de promitent - achizitor, şi un prestator, în calitate de promitent - 

prestator; 

b) promitent achizitor şi promitent prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 

în prezentul acord cadru; 

c) preţul - preţul plătibil promitentului-prestator de către promitentul-achizitor, în baza contractelor 

subsecvente, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contractele subsecvente; 

d) servicii – serviciu conform cerinţelor din Caietul de Sarcini şi din prezentul acord cadru, pe care 

promitentul - prestator se obligă sa le presteze promitentului - achizitor 

e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în oferta promitentului - prestator; 

f) culpa - orice neindeplinire a prevederilor prezentului acord-cadru si a contractelor subsecvente 

reprezinta caz de culpa; 

g) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii acordului cadru sau al contractelor 

subsecvente şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acordului cadru sau a 

contractelor subsecvente; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 

enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 

Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi. 

h) zi -zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. OBIECTUL ACORDULUI CADRU SI AL CONTRACTELOR SUBSECVENTE 

Art. 3.1. Obiectul acordului cadru si contractelor de achiziţie subsecvente acordului cadru: 

prestarea  serviciilor de preparare si transport hrana pentru copii, în conformitate cu prevederile 

Caietului de Sarcini si a ofertei promitentului – prestator, anexate prezentului acord cadru. 

 

Art. 3.2. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: 
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Contractele subsecvente vor fi atribuite la 12 luni conform alocatiei bugetare. (În funcţie de nevoile 

promitentului - achizitor numărul acestor contracte subsecvente se poate majora). Acordul cadru se 

va încheia cu un singur operator economic.  

Elementul ce face obiectul contractarii este pretul unitar/serviciu. Criteriul de atribuire este "Pretul 

cel mai scazut". 

Art. 3.3. Indeplinirea obiectului acordului cadru si a contractelor subsecvente se va efectua in 

functie de necesitati si limita surselor de finantare aprobate in bugetul anual al promitentului - 

achizitor. 

 

4. DURATA ACORDULUI CADRU 

Art. 4.1. Prezentul acord cadru se încheie pe o perioadă de 12 luni de la data semnării acestuia de 

către părţi. 

 

5. APLICABILITATE 

Art. 5.1. Acordul cadru intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele parţi. 

  

6. PREŢUL  

Art. 6.1. Promitentul - achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-prestator pretul convenit 

pentru prestarea serviciilor prevazute la art. 3.1. 

Art. 6.2. La data semnarii acordului cadru, valoarea totala estimata a acestuia este de 

__________lei, exclusiv TVA (valoare calculata pentru cantitatea maxima si pretul unitar de 

_________lei/buc). 

Art. 6.3. Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului acord cadru/contract subsecvent se vor 

efectua in functie de necesitati si limita surselor de finantare aprobat in bugetul anual al 

Promitentului achizitor. 

Art. 6.4. Valoarea maxima a unui contract subsecvent este mentionata in Anexa la Caietul de 

sarcini (Anexa nr. 1 - Documentaţia de atribuire care include si Caietul de Sarcini)  

 

7. AJUSTAREA PREŢULUI 

Art. 7.1. Actualizarea preturilor, in sensul cresterii si scaderii, se realizeaza in conditiile Art. 28 din 

HG 395/2016, la solicitarea prestatorului/achizitorului, numai in cazul aprobarii prin hotarare de 

guvern de noi niveluri ale alocatiei de hrana pentru consumurile colective din unitățile sanitare 

publice. 

Art. 7.2. Formula de actualizare este urmatoarea: 

pret unitar actualizat = pret unitar ofertat initial : (impartit) la pretul unitar din H.G. nr. 429/2008 in 

momentul ofertei initiale X (inmultit) cu pretul unitar din H.G. nr. 429/2008 actual 

* Toate preturile se exprima in lei, (fara TVA). 

Legenda: 

pret unitar ofertat initial = pretul unitar aferent unitatii de masura corespunzatoare (pret meniu/ zi) 

ofertat in momentul participarii la procedura de achizitie 

pretul unitar din H.G. nr. 429/2008 in momentul ofertei initiale = pretul unitar din H.G. nr. 

429/2008 corespunzator unitatii de masura (pret meniu/ zi) in momentul participarii la procedura de 

achizitie 

pret unitar din H.G. nr. 429/2008 actual = pretul unitar actual din H.G. nr. 429/2008 actualizata 

corespunzator unitatii de masura (pret meniu/ zi) de la data solicitarii actualizarii 

Art. 7.3. In momentul solicitarii actualizarii pretului de catre prestator/beneficiar, acesta va trebui 

sa prezinte, alaturi de solicitare si copie dupa H.G. nr. 429/2008, ACTUALIZATA. 

 

8. MODALITĂŢI DE PLATĂ, TERMENE 

Art. 8.1. Promitentul - achizitor se obligă sa plătească prețul serviciilor, după recepția acestora, cu 

ordin de plata în contul de trezorerie al prestatorului. Termenul legal de plată este: 60 de zile 

calendaristice de la data primirii facturii fiscal în original, insotita de centralizatorul cu tipul si 
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numarul de meniuri livrate. În situaţia în care data primirii facturii este anterioară recepţiei 

serviciilor, termenul legal de plată este de 60 de zile calendaristice de la data recepţiei serviciilor.  

 

9. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 9.1. Obligaţiile promitentului - prestator: 

a) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului 

contract in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate. 

b) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la art. 3.1. in 

conformitate cu prevederile acordului cadru/contract subsecvent, a ofertei acestuia si in 

conditiile din Documentatia de atribuire.  

c) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa asigure zilnic prepararea si livrarea hranei la 

sediul promitentului achizitor/ achizitorului. 

d) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa asigure termenele de livrare a hranei.Comanda 

pentru numarul de portii /tip de meniu care trebuiesc preparate si livrate se face zilnic pana 

la ora 08.30 pentru mic dejun si pana la ora 09.30 pentru pranz. Comanda se face de catre 

reprezentantul autoritatii contractante. Orice modificare va fi anuntata in scris. Prepararea si 

distribuirea hranei se face zilnic, de luni pana vineri. 

e) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa asigure prepararea hranei din produse 

agroalimentare de calitate, insotite obligatoriu de certificate de calitate si sanitar veterinare.  

f) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute 

de actele normative in vigoare pentru depozitarea si pastrarea produselor agroalimentare, 

respectiv pentru distributia hranei. 

g) Promitentul-pertator/ Prestatorul este obligat sa pastreze probe alimentare din fiecare meniu 

timp de 48 ore. 

h) Promitentul-pertator/ Prestatorul are obligatia de a detine toate avizele si autorizatiile legale 

necesare prestarii serviciilor, fiind direct raspunzator fata de achizitor si, totodata, fata de 

organele legale, de toate consecintele nerespectarii acestei obligatii.  

i) Promitentul-pertator/ Prestatorul are obligatia dimensionarii portiilor conform cerintelor din 

Caietul de sarcini.   

j) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa asigure continuitatea serviciilor, fara 

disfunctiuni de orice natura. 

k) Promitentul-prestator/ Prestatorul are obligatia de a livra hrana la sediul autoritatii 

contractante, iar avizul de expeditie se semneaza de prestator si reprezentantul achizitorului. 

l) Promitentul-pertator/ Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate si daune-

interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

m) Promitentul – prestator/ Prestatorul se obligă să îndeplinească şi să respecte toate obligaţiile 

şi responsabilităţile privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecţia mediului prevăzute 

de legislatia in vigoare; 

n) In cazul in care impotriva promitentul - prestator s-a deschis procedura de insolventa, acesta 

va notifica promitentul – achizitor cu privire la acest aspect in termen de 10 zile. 

 

Art. 9.2. Responsabilitatile promitentului - achizitor: 

a) Promitentul – achizitor/ Achizitorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor în 

cuantumul, termenul şi condiţiile stipulate prin contractele subsecvente şi în oferta promitentului – 

prestator. 

b) Promitentul – achizitor/ Achizitorul are obligatia sa efectueze comanda pentru numarul de 

meniuri ce vor trebui preparate si servite zilnic. Comanda se face de catre achizitor.   
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10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  

Art. 10.1. Promitentul - prestator are obligaţia de a constitui o garanţie de buna execuţie a 

contractelor aferenta fiecarui contract subsecvent. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 

10% din valoarea totală a fiecarui contract subsecvent acordului cadru, exclusiv T.V.A. 

Garantia de bună execuţie a contractelor subsecvente se va constitui în favoarea promitentului - 

achizitor, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractelor subsecvente, prin virament 

bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o 

societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 din HG 395/2016, alin. (3)-

(5) aplicându-se corespunzător. 

În cazul în care garanţia de bună execuţie nu se constituie în termenul anterior mentionat, 

promitentul - achizitor are dreptul de a invoca rezilierea contractelor, conform  Cap. 12 din acordul 

cadru, precum şi de a solicita daune interese. 

Garanţia de bună execuţie a contractelor subsecvente va fi constituită pe o perioadă egală cu 

perioada de valabilitate a contractelor subsecvente. 

Art. 10.2. Garanţia de bună execuţie a contractelor subsecvente va fi restituită promitentului - 

prestator în maxim 14 zile de la data livrarii si receptiei serviciilor, dacă promitentul - achizitor nu a 

ridicat până la acea data pretenţii asupra acesteia. 

Art. 10.3. Promitentul - achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

în limita prejudiciului creat, dacă promitentul - prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

prezentul acord cadru şi contractele subsecvente. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de 

bună execuţie promitentul - achizitor are obligaţia de a notifica pretenţia promitentului - prestator, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

Art. 10.4. In cazul executarii partiale sau totale a garantiei de buna executie existente, Promitentul- 

prestator are obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de 

la executare. In cazul in care promitentul-prestator nu reinnoieste garantia, promitentul - achizitor 

are dreptul de a percepe penalitati in conformitate cu prevedererile art.11.1 din prezentul acord 

cadru. 

 

11. PENALITATI.  DAUNE INTERESE 

Art. 11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, promitentul-prestator nu reuseste sa isi 

indeplineasca obligatiile asumate prin acordul cadru/contractele subsecvente acestuia, promitentul-

achizitor are dreptul de a deduce din pretul contractului subsecvent in derulare, ca penalitati, o suma 

echivalenta stabilita la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8 puncte 

procentuale pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neexecutate sau executate in 

mod necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor si alte daune interese ce decurg din 

neindeplinirea conform standardelor profesionale si/sau a obligatiilor contractuale din prezentul 

acord cadru si/sau contractelor subsecvente.  

Art. 11.2. In cazul in care promitentul-prestator nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 

8.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma 

echivalenta stabilita la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8 puncte 

procentuale pentru fiecare zi intarziere, din plata neefectuata. 

Art. 11.3. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a oricareia din obligatiile 

contractuale asumate de catre promitentul - prestator, promitentul achizitor este in drept sa solicite 

si daune-interese la valoarea prejudiciului suferit de catre promitentul achizitor din faptul 

neexecutarii acordului cadru/contractului subsecvent de catre promitentul- prestator.  

Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita de catre promitentul - achizitor si beneficiul de care 

acesta este lipsit, precum si de pierderile viitoare. La stabilirea prejudiciului, promitentul-achizitor 

va tine seama si de cheltuielile pe care acesta le-a facut, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. 

Promitentul-achizitor va avea dreptul si la repararea prejudiciului nepatrimonial. 

In cazul prejudiciilor viitoare, al carui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine, cuantumul 

acestuia se va determina de catre instanta de judecata.  
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12. REZILIERE. DENUNŢARE 

Art. 12.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin acordul cadru/contractele subsecvente de catre 

una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului acord cadru/contractelor 

subsecvente, fara interventia instantelor de judecata si fara vreo alta formalitate, precum si de a 

pretinde daune-interese in cazul in care considera necesar, pana la acoperirea prejudiciului creat. 

Rezilierea unilaterala a acordului cadru va fi notificata debitorului si ea va produce efecte in termen 

de 15 zile de la data comunicarii ei. 

Art. 12.2. Promitentul-achizitor are dreptul de a denunta unilateral acordul cadru de servicii si 

contractele subsecvente, numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 30 de zile 

calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte. 

Art. 12.3. In cazul prevazut la art.12.2. promitentul- prestator are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din acordul cadru/contractul subsecvent indeplinita pana la data 

denuntarii unilaterale a acordului cadru/contractului subsecvent. 

Art. 12.4. Promitentul-achizitor / achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru/ 

contractul subsecvent in cazul unor decizii ale Curții Europene de Justiție sau în cazul în care 

prestatorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere în conformitate cu capitolul IV, 

secţiunea a 6-a, paragraful 2 din Legea 98/2016, actualizata. 

 

13. CESIUNEA 

Art. 13.1. Promitentul- prestator se obligă să nu cesioneze creanţele născute din prezentul acord – 

cadru / contract subsecvent, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al promitentului-achizitor.  

Art. 13.2. Obligațiile asumate prin acord-cadru/contract subsecvent de către promitentul- prestator 

nu fac obiectul cesionarii, ele rămânând în sarcina promitentului- prestator aşa cum sunt stipulate în 

acord-cadru/contract subsecvent şi cum au fost asumate iniţial. 

 

14. RASPUNDERE CONTRACTUALA 

Art. 14.1. Orice neindeplinire a obligatiilor de catre oricare din parti constituie caz de culpa, caz in 

care, partea afectata de neindeplinirea acelei obligatii poate sa invoce neexecutarea acordului 

cadru/contractelor subsecvente si rezilierea/denuntarea/incetarea acestora, partea in culpa avand 

obligatia de a plati daune interese. 

 

15. ÎNCETAREA ACORDULUI CADRU/CONTRACTELOR SUBSECVENTE 

Art. 15.1. Prezentul acord cadru/contract subsecvent poate inceta in urmatoarele conditii: 

a) ajungerea la termen; 

b) acordul părţilor, consemnat in scris prin incheierea unui act aditional; 

c) rezilierea acordului cadru/contractului subsecvent pentru neexecutarea obligaţiilor de către una 

din părţi; 

d) denunţare unilaterală; 

e) imposibilitatea asigurarii sursei de finantare sau disparitia necesitatii de achizitionare a 

serviciilor; 

f) apariţia vreunui caz de forţă majoră constatata si invocata in conditiile legii si ale prezentului 

acord cadru ce isi mentine efectele specifice o perioada mai mare de 6 luni calendaristice; 

g) una dintre parti a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic, 

anularea/suspendarea autorizatiei pentru obiectul de activitate care face obiectul prezentului acord 

cadru/contract subsecvent, dizolvarea societatii, cesionarea  acordului cadru/contract subsecvent 

fara acordul promitentului-achizitor, radierea din registrul comertului a vreuneia dintre parti, 

imposibilitatea continuarii acordului cadru/contractului subsecvent de catre promitentul-achizitor ca 

urmare a intervenirii unei situatii care nu a fost cunoscuta de acesta la data incheierii acordului 

cadru/contractului subsecvent, deschiderea procedurii de concordat preventiv, etc. 

h) modificarea legislatiei intr-o masura care sa faca imposibila executarea obiectului acordului 

cadru/contractului subsecvent. 
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Art. 15.2. La incetarea acordului cadru/contractului subsecvent partile sunt liberate de obligatiile 

asumate, promitentul - prestator fiind insa tinut la repararea prejudiciilor cauzate. 

 

16. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL ACORDULUI CADRU/CONTRACTAELOR 

SUBSECVENTE 

Art. 16.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut acordul cadru/contractele subsecvente sau orice prevedere a acestuia unei terţe 

părţi, in afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acordului cadru/contractelor subsecvente; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

acordului cadru/contractelor subsecvente, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 

contractuale. 

Art. 16.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la acordul cadru/contractelor subsecvent dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; 

sau 

b) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; 

sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

Art. 16.3. Dezvăluirea oricarei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului 

se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 

îndeplinirii contractului. 

 

17. FORTA MAJORA 

Art. 17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Art. 17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul acord cadru/contract subsecvent, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 

Art. 17.3. Indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent va fi suspendata in perioada de 

actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia 

acesteia. 

Art. 17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a o notifica celeilalte parti, 

in cel mult 48 ore de la producere si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea 

limitarii consecintelor. 

Art. 17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

acord cadru/contract subsecvent, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-

interese. 

Art. 17.6. Partea contractanta care a fost obligata/impiedicata sa-si execute obligatiile contractuale, 

datorita unei situatii de forta majora, dupa incetarea acesteia va trebui sa-si reia indeplinirea 

indatoririlor contractuale. 

 

18. MONITORIZAREA RISCURILOR ACORDULUI CADRU/ CONTRACTULUI 

SUBSECVENT 

Art. 18.1. Riscurile aferente implementarii contractului sunt urmatoarele, dara fara a se limita la 

acestea: 

• Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata presta in tot sau in parte 

serviciile solicitate. Producerea acestui risc este prevenita prin clauza 11.1 din prezentul 

acord cadru. 

• Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata presta serviciile la 

performantele tehnice/calitatea solicitate prin caietul de sarcini. Operatorul economic are 

obligatia de a remedia serviciile refuzate de catre achizitor, fara a modifica pretul 
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contractului, sau sa returneze suma incasata, daca vreunul din serviciile prestate nu 

corespunde parametrilor calitativi prevazuti in caietul de sarcini. 

• Riscul ca achizitorul sa nu poata plati in tot sau in parte contravaloarea servciilor 

achizitionate. Producerea acestui risc este prevenita prin clauza 11.2 din prezentul acord 

cadru. 

• In etapa de implementare a acordului cadru se va verifica, atat de promitentul-achizitor, cat 

si de promitentul-prestator, daca persoanele fizice sau juridice implicate in procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor (mentionate in Fisa de date a achizitiei in cauza) s-au angajat 

la firma castigatoare/ promitentul-prestator, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni 

de la semnarea acordului cadru. Oricare dintre partile acordului cadru are obligatia de a 

sesiza aparitia unei astfel de situatii si a lua masurile necesare evitarii/eliminarii unei astfel 

de situatii. 

Art. 18.2. Întâlnirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul Promitentului 

achizitor/ Achizitorului sau prin utilizarea Mijloace electronice de comunicare, utilizând datele de 

conexiune specificate în acordul-cadru. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de 

monitorizare sunt în sarcina partii ce convoaca sedintele in cauza. 

Art. 18.3. Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și 

reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și 

alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului 

din partea celeilalte Părți. 

Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 

i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 

ii.  găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 

iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor 

contractuale, 

iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate. 

Art. 18.4. Promitentul achizitor/ Achizitorul revizuiește/actualizează, de fiecare dată, Registrul 

Riscurilor prin înregistrarea deciziilor/modificărilor luate la fiecare întâlnire de lucru întrunită în 

acest sens. În cazul în care deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face 

modificările necesare. 

 

19. MODIFICAREA ACORDULUI CADRU/ CONTRACTULUI SUBSECVENT 

Art. 19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cadru/contractului 

subsecvent, de a conveni modificarea clauzelor acordului cadru/contractului subsecvent, prin act 

adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale 

acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. (prevederile art. 221 si art. 

222 din Legea 98/2016) 

 

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 20.1. Promitentul - achizitor si promitentul - prestator vor depune toate diligentele pentru a 

solutiona pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi 

intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea acordului cadru/contractelor subsecvente. 

Art. 20.2. Pentru orice litigiu nascut din prezentul acord cadru/contractelor subsecvente, instanta 

competenta este instanta de la sediul promitentului - achizitor. 

 

21. AMENDAMENTE 

Art. 21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului cadru si a contractelor 

subsevente, de a conveni modificarea clauzelor, prin act adiţional. 

Art. 21.2. Limba care guvernează acordul cadru şi contractele subsecvente este limba română. 

Art. 21.3. Acordul cadru/contractele subsevente vor fi interpretate conform legilor din România. 

 

22. COMUNICĂRI 
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Art. 22.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea acordului cadru/contractelor 

subsevente trebuie să fie transmisă în scris. 

Art. 22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

Art. 22.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

23. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU 

Art. 23.1. Documentele acordului cadru sunt: 

a) Anexa nr. 1 - Documentaţia de atribuire care include si Caietul de Sarcini;  

c) Anexa nr. 2 -  Propunerea tehnică şi propunerea financiară (oferta promitentului - prestator) ; 

si fac parte integranta din acesta. 

 

24. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 24.1. Părţile garantează că reprezentanţii desemnati ale caror semnături apar mai jos au fost şi 

sunt investiţi la data încheierii prezentului acord-cadru cu toata puterea juridică să semneze acest 

acord cadru. 

Art. 24.2. Prezentul acord cadru s-a intocmit şi semnat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă şi având aceeaşi valoare juridică. 

 

Promitent-achizitor, Promitent- prestator, 

 

semnături autorizate) 

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

LS 

 

(semnături autorizate) 

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

LS 
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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII 

LA ACORDUL CADRU NR………………. 

 

 

S-a încheiat prezentul contract de servicii, între 

 

SPITALUL CLINIC C.F. TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 13-

15, jud. Timiș, telefon: 0256/493088, fax: 0256/491151, numărul de înmatriculare în Registrul 

Comerțului Timiș, cod fiscal 2491516, cont RO75TREZ6215005XXX008562 deschis la Trezoreria 

Timisoara, reprezentată prin OLARU MARIUS CIPRIAN, functia Manager, in calitate de 

achizitor, pe de o parte. 

 

    si 

………………….adresă…………………,cod postal…………., sector ……,  număr de 

înmatriculare…………., cod fiscal………, cont trezorerie………………, reprezentată prin 

……………….., în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE SUBSECVENT ACORDULUI CADRU 

Art. 2.1. Prestatorul se obliga sa presteze SERVICII DE CATERING, in conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract, acordul cadru si in conditiile precizate prin Documentatia de 

atribuire si oferta prestatorului. 

 

3. DURATA CONTRACTULUI SUBSECVENT 

Art. 3.1. Durata prezentului contract subsecvent este de …………….. luni, începând de la data 

semnării lui de către parţi. 

 

4. APLICABILITATE 

Art. 4.1. Contractul subsecvent intră în vigoare după semnarea lui de către părţile contractante.  

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI 

Art. 5.1. Pretul contractului este de ……………………. LEI, exclusiv TVA. 

Art. 5.2. Preţul unitar este prevazut in acordul cadru si in propunerea financiara a prestatorului, 

anexata acordului cadru. 

 

6. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

Art. 6.1. Actualizarea preturilor, in sensul cresterii si scaderii, se realizeaza in conditiile Art. 28 din 

HG 395/2016, la solicitarea prestatorului/achizitorului, numai in cazul aprobarii prin hotarare de 

guvern de noi niveluri ale alocatiei de hrana pentru consumurile colective din unitățile sanitare 

publice. 

Art. 6.2. Formula de actualizare este urmatoarea: 

pret unitar actualizat = pret unitar ofertat initial : (impartit) la pretul unitar din H.G. nr. 429/2008 in 

momentul ofertei initiale X (inmultit) cu pretul unitar din H.G. nr. 429/2008 actual 

* Toate preturile se exprima in lei, (fara TVA). 

Legenda: 

pret unitar ofertat initial = pretul unitar aferent unitatii de masura corespunzatoare (pret meniu/ zi) 

ofertat in momentul participarii la procedura de achizitie 

pretul unitar din H.G. nr. 429/2008 in momentul ofertei initiale = pretul unitar din H.G. nr. 

429/2008 corespunzator unitatii de masura (pret meniu/ zi) in momentul participarii la procedura de 

achizitie 

pret unitar din H.G. nr. 429/2008 actual = pretul unitar actual din H.G. nr. 429/2008 actualizata 

corespunzator unitatii de masura (pret meniu/ zi) de la data solicitarii actualizarii 
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Art. 6.3. In momentul solicitarii actualizarii pretului de catre prestator/beneficiar, acesta va trebui 

sa prezinte, alaturi de solicitare si copie dupa H.G. nr. 429/2008, ACTUALIZATA. 

 

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ, TERMENE 

Art. 7.1. Achizitorul are obligaţia sa plătească prețul serviciilor, după recepția acestora, cu ordin de 

plata în contul de trezorerie al prestatorului. Termenul legal de plată este: 60 de zile calendaristice 

de la data primirii facturii fiscal în original, insotita de centralizatorul cu tipul si numarul de meniuri 

livrate. În situaţia în care data primirii facturii este anterioară recepţiei serviciilor, termenul legal de 

plată este de 60 de zile calendaristice de la data recepţiei serviciilor. 

 

8. OBLIGATIILE PARTILOR  

Art. 8.1. a) Prestatorul are obligatia sa respecte toate obligatiile prevazute in acordul cadru si 

caietul de sarcini. 

b) Prestatorul are obligatia sa presteze serviciile in termen de ……….. zile de la semnarea 

contractului de ambele parti. 

c) Prestatorul are obligatia de a presta si serviciile de livrare a produselor, respectiv portiile de 

mancare, la sediul achizitorului, care sunt incluse in pretul ofertat. 

Art. 8.2. Achizitorul are obligatia: 

a) de a achita valoarea serviciilor prestate si receptionate in cuantumul, termenul si conditiile 

stipulate prin prezentul contract; 

b) sa intocmeasca lunar procese verbale de receptie a serviciilor prestate de catre prestator. 

c) sa efectueze comanda pentru numarul de meniuri ce vor trebui preparate si servite zilnic. 

Comanda se face de catre achizitor. 

 

9. LIVRARE, RECEPTIE SI VERIFICARI 

Art. 9.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile mentionate la art. 2 in termen de maxim 

………….. zile de la semnarea contractului. 

Art. 9.2. Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, se va face la sediul achizitorului, 

toate cheltuielile de incarcare, transport, descarcare vor fi suportate de catre prestator. 

Art. 9.3. Receptia serviciilor se va efectua la sediul achizitorului de catre reprezentantii acesteia, in 

prezenta delegatului/ delegatilor prestatorului. 

Art. 9.4. Certificarea de catre achizitor a faptului ca serviciile au fost prestate se face dupa receptie, 

prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia a avizului de insotire a marfii. 

Art. 9.5. Achizitorul, prin reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele – 

portiile de mancare - pentru a verifica conformitatea lui cu specificatiile din Caietul de Sarcini. 

Art. 9.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi 

limitat sau amanat datorita faptului ca produsele – portiile de mancare - au fost inspectate si testate 

de prestator, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestuia la 

destinatia finala. 

Art. 9.7. Prevederile clauzelor 9.1-9.6 nu il vor absolvi pe prestator de obligatia asumarii garantiilor 

sau de alte obligatii prevazute in contract. 

 

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE  

Art. 10.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui o garanţie de buna execuţie a contractelor aferenta 

fiecarui contract subsecvent. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea totală 

a fiecarui contract subsecvent acordului cadru, exclusiv T.V.A. 

Garantia de bună execuţie a contractelor subsecvente se va constitui în favoarea achizitorului, în 

termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractelor subsecvente, prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 

asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 din HG 395/2016, alin. (3)-(5) 

aplicându-se corespunzător. 
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În cazul în care garanţia de bună execuţie nu se constituie în termenul anterior mentionat, 

achizitorul are dreptul de a invoca rezilierea contractelor, conform  Cap. 12 din acordul cadru, 

precum şi de a solicita daune interese. 

Garanţia de bună execuţie a contractelor subsecvente va fi constituită pe o perioadă egală cu 

perioada de valabilitate a contractelor subsecvente. 

Art. 10.2. Garanţia de bună execuţie a contractelor subsecvente va fi restituită prestatorului în 

maxim 14 zile de la data livrarii si receptiei serviciilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea 

data pretenţii asupra acesteia. 

Art. 10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract 

subsecvent. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are 

obligaţia de a notifica pretenţia prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

Art. 10.4. In cazul executarii partiale sau totale a garantiei de buna executie existente, prestatorul 

are obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de la 

executare. In cazul in care prestatorul nu reinnoieste garantia, achizitorul are dreptul de a percepe 

penalitati in conformitate cu prevedererile art.11.1 din acordul cadru. 

 

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Art. 11.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei 

unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. (prevederile art. 221 si art. 222 din Legea 98/2016) 

 

12. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12.1. Atat prestatorul, cat si achizitorul se obliga sa respecte toate clauzele prevazute in 

Acordul Cadru nr…………………., pe toata durata prezentului contract subsecvent. Toate 

obligatiile promitentului-prestator specificate in acordul-cadru devin obligatii ale prestatorului 

prevazut in prezentul contract subsecvent, respectiv toate obligatiile promitentului-achizitor 

specificate in acordul-cadru devin obligatii ale achizitorului prevazut in prezentul contract 

subsecvent. Toate prevederile acordului-cadru devin prevederi ale prezentului contract subsecvent, 

in masura in care nu contravin celor inscrise in prezentul contract subsecvent.   

Art. 12.2. Prezentul contract subsecvent se constituie in anexa la acordul cadru inregistrat la sediul 

achizitorului sub nr………………………  

Art. 12.3. Partile garanteaza ca reprezentantii desemnati ale caror semnaturi apar mai jos au fost si 

sunt investiti la data incheierii prezentului contract subsecvent cu toata puterea juridica sa semneze 

acest contract. 

Art. 12.4. Prezentul contract subsecvent s-a intocmit si semnat in 2 (doua) exemplare originale, 

cate unul pentru fiecare parte contractanta si avand aceeasi valoare juridica. 

       

Achizitor,                                                                        Prestator, 


