
 

 

 

Subsecțiunea 2 

Nr.1955 / Data 23-03-2021 

Contract subsecvent de prestări servicii 
 

  
   ART. 1.    Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 
baza Acordului-cadru nr. .... din ..........................s-a încheiat prezentul contract subsecvent de 
prestări servicii având ca obiect prestarea de servicii catering în cadrul Programului de Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021 - Proiectul ”VINO LA ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 
 
    1.1. - INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA, adresa Sf. Gheorghe, str. Dr. 
Victor Babeș, nr.15/C, jud. Covasna, telefon/fax 0267-351482, cod fiscal 4201767, cont lider de 
parteneriat: RO15TREZ256500531X008400, cont grant 85%: RO89TREZ25620D483103XXXX, 
cont cofinanțare publică 15%: RO91TREZ25620D427500XXXX deschis la Trezoreria Mun. 
Sfântu Gheorghe, reprezentat prin Prof. Kiss Imre, având funcția de inspector școlar general și 
Ec.Kovács Erika, având funcția de contabil șef, în calitate de Promotor de Proiect al Proiectului 
”VINO la ȘCOALĂ! Schimă-ți destinul!” în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte 
    şi 
    1.2. - Operatorul economic ......................................, cu sediul în .........................., str. 
..................... nr. …, bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul ....., telefon/fax .............., e-mail ................., 
număr de înmatriculare ..............., cod fiscal ..........., cod IBAN ...................., Trezoreria ......., 
reprezentat prin doamna/domnul ................., administrator/director general, în calitate de furnizor, 
pe de altă parte, 
 
    ART. 2.    Clauze contractuale 
    Clauzele contractuale, obligațiile şi modul de încetare a contractului stabilite în Acordul-cadru 
de furnizare nr. .................. se aplică şi prezentului contract subsecvent de prestări servicii. 
 
    Clauze obligatorii 
    ART. 3.    Obiectul principal al contractului subsecvent  de prestări servicii 
    Furnizorul se obligă să presteze serviciile imediat după semnarea contractului subsecvent şi 
constituirea garanției de bună execuție. 
 
    ART. 4.    Preţul serviciilor 
    4.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv preţul serviciilor 
prestate, plătibil furnizorului de către achizitor, este de ........................ lei, fără TVA, la care se 
adaugă ................. lei reprezentând TVA, valoarea totală a contractului fiind de ................. lei, cu 
TVA inclusă, şi corespunde preţului inclus în propunerea financiară a furnizorului. 
     
    ART. 5.    Durata contractului subsecvent de furnizare de produse 
    5.1. Durata prezentului contract subsecvent este de ..... luni, începând de la data semnării 
contractului subsecvent de către ambele părţi. 
 
    ART. 6.    Punerea în executare a contractului subsecvent de prestări servicii 
    6.1. Punerea în executare a contractului începe după constituirea garanției de bună 
execuţie.  



 

 

 

6.2. Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 3% din preţul contractului fără TVA, în termen de 5 zile de la data semnării 
contractului. Garanţia constituită va fi valabilă pe durata contractului. În cazul în care pe parcursul 
executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are 
obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelație cu noua valoare a contactului de 
achiziţie publică. 

6.3. Garanţia de bună execuţie se va constitui conform H.G. nr. 395/2016 prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din 
alt stat sau de o  societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract. 

6.4. Conform prevederilor H.G. nr. 395/2016 art. 40 alin. (3), dacă părțile convin că 
garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parțiale, furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Autorităţii Contractante la 
Trezoreria Statului. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu 
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. 

6.5. Achizitorul se obligă să elibereze în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
constituirii garanției de bună execuție garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere 
a contractului.  

6.6. Dacă în termen de 15 zile de la semnarea contractului furnizorul nu constituie garanţia 
de bună execuţie achizitorul va reţine garanţia de participare la procedură.  

6.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra 
garanției de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.    

6.8. După încetarea contractului autoritatea contractantă va elibera garanţia de bună 

execuţie depusă în cel mult 14 zile de la data întocmirii ultimului proces-verbal de recepţie a 

produselor care fac obiectul contractului, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenţii asupra 

ei. 

    ART. 7.    Obligații principale ale achizitorului 
    7.1. - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data înregistrării 
facturii la sediul achizitorului, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor şi de a 
beneficia de ajustarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. 
    7.2. - Plata produselor livrate se efectuează pe baza facturii fiscale, emisă în lei de furnizor, în 
termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului. Factura se  va emite numai 
după confruntarea cantităților furnizate împreună cu centralizatorul livrărilor și a procesului-verbal 
de constatare semnat și ștampilat de către furnizor. 
 
    ART. 8.    Obligațiile principale ale furnizorului 
    8.1. - Furnizorul se obligă să presteze serviciile astfel cum sunt convenite în acordul-cadru. 
    8.2. - Furnizorul se obligă ca serviciile prestate să respecte calitatea prevăzută în documentația 
de atribuire. 
    8.3. - Dacă furnizorul nu onorează obligaţia de prestare a serviciilor care fac obiectul 
contractului subsecvent în termenul convenit, achizitorul are dreptul de a solicita unilateral 
rezilierea. 
    8.4. - Furnizorul are obligaţia să sesizeze în scris, acolo unde este cazul, pe achizitor, dacă 
spațiile puse la dispoziție de unitatea de învățământ nu sunt corespunzătoare cerințelor de igienă 
şi garanție în timp a calității produselor ce urmează a fi distribuite. 
    8.5. - Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 
dispozițiile naționale şi/sau europene, precum şi cu prevederile acordului–cadru ori a altor 



 

 

 

angajamente legal încheiate, a mecanismului financiar SEE/Norvegian 2014-2021,  în baza 
acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a promitentului-furnizor, care a 
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau fondurile publice naţionale 
aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, furnizorul are obligaţia de a plăti daunele 
constatate de organismele de control abilitate. 
 
    Clauze specifice 
    ART. 9.    Recepţie şi verificări 
    9.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele furnizate pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică a furnizorului. 
    9.2. - Atât inspecțiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condițiile de trecere a 
recepției provizorii şi a recepției finale (calitative) vor fi efectuate de persoane împuternicite de 
achizitor. 
    9.3. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
    a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
    b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor 
tehnice. 
    9.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior furnizării acestora. 
    9.5. - Prevederile art. 9.1-9.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanțiilor sau 
altor obligații prevăzute în contract. 
 
    ART. 10.    Ambalarea, marcarea, transportul şi depozitarea  produselor furnizate 
    10.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta depozitul declarat de furnizor pentru verificarea 
conformității cu specificaţiile din documentația de calificare. 
    10.2. - Achizitorul are dreptul de a inspecta mijloacele de transport care realizează distribuţia 
efectivă a produselor către instituțiile școlare beneficiare pentru verificarea conformității cu lista 
mijloacelor de transport autorizate depusă de furnizor la documentaţia de calificare. 
    10.3. - Inspecţiile vor fi efectuate de persoane împuternicite de promitentul-achizitor. 
    10.4. - Achizitorul va notifica, în scris/telefonic, furnizorului identitatea reprezentanților săi 
împuterniciți pentru efectuarea inspecţiilor. 
    10.5. - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără 
limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului, la orice intemperii care ar putea să 
apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinația finală. 
    10.6. - În cazul ambalării greutăților şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor şi absența 
facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
    10.7. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cerinţele 
suplimentare. 
    10.8. - Transportul produselor furnizate va fi asigurat de furnizor în condiţii care să nu afecteze 
integritatea produselor. 
 
    ART. 11.    Perioada de garanție acordată produselor 
    11.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate respectă standardele şi/sau 
performanțele prezentate în oferta tehnică şi prevederile caietului de sarcini întocmit de către 



 

 

 

achizitor, precum şi reglementările autorizate prevăzute de legislația în vigoare pentru aceste 
tipuri de produse. 
    11.2. - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică. Această perioadă începe de la data prestării serviciilor la destinația finală. 
    11.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, în privința oricărei plângeri 
sau reclamații formulate cu privire la calitatea produselor furnizate. 
    11.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecțiunea 
sau de a înlocui produsul furnizat în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. 
    11.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala 
furnizorului şi fără a aduce prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față 
de furnizor prin Acordul-cadru nr. .......... din .............. sau prezentul contract subsecvent. 
 
    ART. 12.    Amendamente 
    Orice modificări ulterioare ale legii care afectează prevederile prezentului contract subsecvent 
vor fi discutate de părţi şi va fi încheiat un act adițional în consecință. 
 
    ART. 13. Subcontractanți, terți susținători și asociați 
Nu este cazul. 

 
ART. 14. Cesiunea 
14.1. În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanțelor rezultate din acesta, 

obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, așa cum au fost stipulate și asumate 
inițial. 
 
    ART. 15.    Modalitatea de încetare a contractului subsecvent de furnizare de produse 
    15.1. - Prezentul contract subsecvent încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția 
unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în următoarele situații: 
    -  prin ajungerea la termen; 
    –  prin acordul de voință al părţilor; 
    –  prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător de către cealaltă parte a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, cu 
notificarea prealabilă a părţii în culpă cu 5 zile înainte de rezilierea contractului. 
    15.2. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de 
achiziţie publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are 
dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
acestuia conform reglementărilor mecanismului financiar SEE/Norvegiene 2014-2021 în una 
dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-
o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
 
ART.16. Protecția datelor cu caracter personal 



 

 

 

16.1. Părţile se angajează să respecte întocmai toate obligaţiile legale privind protecţia datelor 
care rezultă din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi din aplicarea celorlalte 
dispoziţii legale în vigoare în domeniu, pe toată durata derulării prezentului acord - cadru. 
16.2. Părţile răspund, fiecare individual, pentru toate acțiunile efectuate prin personalul propriu, 
conform prevederilor legale în vigoare, pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin 
Regulamentul (UE) 2016/679şi prin celelalte dispoziţiile legale în vigoare în domeniu. 
16.3. Prevederile contractuale se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 şi 
ale celorlalte dispoziţii legale în vigoare în domeniu, în ceea ce privește obligaţiile părţilor din 
contract. 
 
ART.17 Forța majoră 

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. Forţa majoră exonerează părţile 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 forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariția acesteia. 
17.4. Partea contractantă care invocă forța 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 consecințelor. 
17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acționa 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 pretinde celeilalte daune-interese. 
17.6. Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore antrenează obligația părții care o 
invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părți ca urmare a neexecutării contractului. 
 
 
ART.18. Soluționarea litigiilor 
 
18.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
18.2. Dacă, după 1 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 
 
ART.19. Modalitatea de încetare a contractului subsecvent de prestări servicii 
 
19.1. Prezentul contract subsecvent încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția 
unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în următoarele situații: 
  - prin ajungerea la termen, 
  - prin acordul de voință al părților 
  - prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător de către cealaltă parte a obligațiilor asumate prin prezentul contract, cu 
notificarea prealabilă a părții în culpă cu 5 zile înainte de rezilierea contractului. 
19.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de 



 

 

 

achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are 
dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a 
acestuia în una dintre următoarele situații: 
 - contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire conform art.164-167 din Legea nr.98/2016, 
cu modificările ulterioare; 
 - contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de justiție a Uniunii Europene. 
 
ART.19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL SUBSECVENT 
 
19.1. Limba care guvernează contractul subsecvent este limba română.    
 
ART.20 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI SUBSECVENT 
  
20.1. Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
 
 
    Părţile au înțeles să încheie astăzi, …./…./…., prezentul contract subsecvent în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                  Achizitor,                                                           Prestator, 
                                                        
  Inspectoratul Școlar Județean Covasna prin  
                                     ____________________  
              Inspector școlar general,  
                               
                  Prof. Kiss Imre        
 
  

 Contabil șef / C.F.P. 
 

                  Ec. Kovács Erika 
 
 

Avizat 
 
Consilier juridic, 
 
Szilágy János 


