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CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII nr. …………………/………………….… 

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 Intre: 

 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX, cu 

sediul în localitatea Băile Felix, judeţul Bihor, cod poştal 417500, Cod fiscal 4245038, cont 

nr. IBAN …………………………………………….., deschis la Trezoreria Oradea, legal 

reprezentat prin manager conf. univ. dr. Suciu Nicoleta Ramona în calitate de achizitor, 

        si 

 S.C. …………………………. S.R.L., cu sediul în 

localitatea…………………………, …………………………., judeţul …………………., tel. 

………………………….., fax: ………………….., e-mail: …………………………., număr 

de ordine în Registrul Comerţului: ……………………….., Cod unic de înregistrare: 

……………………, cont nr. ………………………………………………………………... 

deschis la Trezoreria ……………………………, reprezentată legal prin 

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

A intervenit prezentul contract, 

 

    2. DEFINIŢII  

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

   a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de 

prestator;  

   b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract;  

   c) tariful contractului - tariful 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 face 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) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul 

de sarcini şi în propunerea tehnică;  

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

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 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 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.  

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

 

Clauze obligatorii 

 

      3. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI  

  3.1. - Prestatorul se obliga să presteze servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță, 

cod CPV: 79823000-9 “Servicii de tiparire si de livrare”, pentru angajații Spitalului Clinic de 

Recuperare Medicală Băile Felix - conform Anexei nr.1 la prezentul contract.  

  3.2. - Achizitorul se obliga să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de prestare servicii, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile 

asumate prin prezentul contract.                                                                                           
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  3.3. –  Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor 

prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ………………….. lei fără TVA, la 

care se adaugă TVA de …………% în valoare de …………….. lei. 

 

   4. DURATA CONTRACTULUI  
  4.1. - Prestatorul se obliga să presteze serviciile de tipărire și livrare vouchere de vacanță, de 

la data semnării contractului, …………………., până la ……………………………….. 

 

   5. APLICABILITATE  
   5.1. - Contractul de servicii - de întreţinere permanentă, depanare şi asistenţă tehnică de 

specialitate pentru ascensoare- intră în vigoare la data de ………………….. 

 

    6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  
   6.1. - Documentele prezentului contract sunt:  

a) caietul de sarcini; 

b) oferta prestatorului;  

   b) alte anexe la contract, dacă este cazul.  

 

   7. STANDARDE  
   7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

prestator în propunerea sa tehnică.  

 

   8. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI  
   8.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

cerințele minime solicitate în caietul de sarcini și prezentate în ofertă, anexă la contract, a 

legislaţiei în vigoare specifică domeniului şi alte reglementări specifice obligatorii prestării 

serviciului.  

   (2) Prestatorul are obligaţia să emită facturi pentru serviciile prestate numai după finalizarea 

recepției serviciilor, potrivit clauzei 15 și comunicarea acesteia de către achizitor. 

   (3) Prestarea serviciilor se va face in termen de 48 ore de la solicitare. 

   8.2. - Prestatorul are obligaţia ca în factura de livrare a voucherelor de vacanță pe suport de 

hârtie să  înscrie următoarele mențiuni: 

a) Numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de 

vouchere de vacanță a unității emitente; 

b) Numărul de vouchere de vacanță pe suport de hârtie; 

c) Costul emiterii voucherelor de vacanță pe suport de hârtie; 

d) Valoarea nominală a unui voucher de vacanță, imprimată pe acesta, din seria 

livrată; 

e) Valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere de vacanță livrat; 

f) Numărul contului bancar distinct deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care își 

are deschis contul unitatea emitentă. 

     8.3. - Voucherul de vacanță emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele 

elemente obligatorii, conform art. 2 din OUG nr. 8/2009:       

a) Seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de 

vouchere de vacanță comandate de către angajator în baza contractului de 

achiziționare a voucherelor de vacanță; 

b) Emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de 

înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare; 

c) Angajatorul și datele sale de identificare: denumirea, sediul și codul unic de 

înregistrare; 

d) Datele Achizitorului: numele, prenumele și codul numeric personal ale 

Achizitorului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță; 
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e) Valoarea nominală a voucherului de vacanță, în cifre și litere, 50 lei 

(cincizecilei), care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității 

emitente; 

f) Spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locația și ștampila 

unității afiliate; 

g) Interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea 

voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor 

de vacanță; 

h) Perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță: luna și anul emiterii 

și luna și anul expirării; 

i) Interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile 

afiliate, definite potrivit art. 4, alin. (1) din OUG nr. 8/2009; 

j) Elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României 

      8.4. - Prestatorul are obligaţia de a accepta returnarea din partea achizitorului a 

voucherelor de vacanță neutilizate și de a rambursa sumele aferente valorii lor nominale. 

       8.5. - Prestatorul are obligaţia de a păstra în condiții de securitate datele primite de la 

angajator și să nu le utilizeze în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite. 

       8.6. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

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

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și 

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

       8.7. – Prestatorul va fi direct răspunzător dacă, după livrarea voucherelor și implicit 

utilizarea acestora, achizitorul voucherelor constată că nu le poate utiliza la una dintre 

unitățile turistice afiliate. 

       8.8. – Prestatorul se obligă să suporte contravaloarea costurilor privind transportul 

voucherelor de vacanță și să asigure toate condițiile privind securitatea acestora. 

 

      9. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI  

   9.1. –Achizitorul are obligaţia de a plăti prețul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate. 

   9.2. - Achizitorul are obligaţia de a achita contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță 

comandate, în baza prezentului contract. 

   9.3. - Achizitorul are obligaţia de a comanda pentru angajații Spitalului Clinic de 

Recuperare medicală Băile Felix un număr de 8736 vouchere de vacanță, cu valoarea 

nominală a unui voucher de 50 de lei. 

   9.4. - Achizitorul va efectua plata prin ordin de plată, în contul prestatorului deschis la 

unitatea Trezoreriei Statului. 

   9.5. – Achizitorul are obligația de a distribui salariaților voucherele de vacanță comandate și 

livrate de către prestator. 

 

   10. MODALITĂŢI DE PLATĂ  
   10.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la 

data înregistrării în unitate a facturii emise de către prestator. Prestatorul va achiziționa 

cantitatea de vouchere dorită, pe bază de comandă.  

  10.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute la clauza 10.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile 

clauzei 18.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 

onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

Autoritatea contractantă va achiziționa cantitatea de vouchere dorită, pe bază de comandă. 

Prestarea serviciilor se va face in termen de 48 ore de la solicitare. 
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Modalități și condiții de plată: Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data  

 

   11. PENALITĂŢI ŞI DAUNE INTERESE  
11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi fără a 

exclude alte căi de sancţiune din contract, de a deduce din preţul contractului fara TVA, o 

dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR pentru fiecare zi de 

intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea 

obligatiilor neindeplinite. 

11.2. –- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 10.2 şi dacă sunt 

întrunite condiţiile întârzierii la plată, atunci Prestatorul poate pretinde Beneficarului daune 

interese minimale, conform art. 10 din Legea nr. 72/2013 – „plata contravalorii în lei la data 

plăţii a sumei de 40 de euro”. 

11.3. - Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. curg de drept din data scadenţei 

obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 

 

Clauze specifice 

 

   12. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI – Nu este cazul 

 

   13. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE PRESTATORULUI  
13.1 – (1) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, 

fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

13.2 – (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu 

propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și 

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

contractului. 

13.3 – (1) Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala sa proprie, la cererea achizitorului 

și în termenul indicat de către acesta, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de 

neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale. 

13.4 – (1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor documentelor / voucherelor 

elaborate de prestator, aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale, va reveni achizitorului. 

 

   14. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE ACHIZITORULUI  
14.1 – (1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau 

informații considerate necesare pentru îndeplinirea contractului, pe care le deține și pe care 

prestatorul le-a solicitat acestuia. 

14.2 – (1) Achizitorul se obligă să aducă la cunoștința emitentului furtul, pierderea 

voucherelor de vacanță. 

14.3 – (1) Achizitorul se obligă să instruiască salariații în legătură cu interdicțiile referitoare la 

utilizarea voucherelor de vacanță. 

 

     15. RECEPŢIE ŞI VERIFICARE  
   15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.  

   15.2. – Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți și / 

sau persoane desemnate, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

    15.3. - Achizitorul va recepționa voucherele de vacanță comandate și livrate de prestator, pe 

bază de proces verbal de recepție. 

 

   16. ÎNCEPEREA, FINALIZAREA, ÎNTÂRZIERI, SISTARE,  AMENDAMENTE 
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   16.1. - Prestatorul are obligaţia de a emite voucherele de vacanță în termen de 48 de ore de 

la transmiterea comenzii de către beneficiar. 

   16.2. – (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 

acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

                (2) În cazul în care: 

i) oricemotive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) orice circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, 

perioada de prestare și vor semna un act adițional. 

    16.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a duratei 

contractului, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalități prestatorului. 

   16.4. - 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.  

    16.5. – Contractul nu va fi considerat finalizat până la prestarea tuturor serviciilor asumate 

de prestator. 

 

   17. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

    17.1. – Prețul contractului nu se ajustează. 

 

   18. REZILIEREA CONTRACTULUI  

   18.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii.  

   18.2. - 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 prevăzute la data încheierii 

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

îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.  

   18.3. - În cazul prevăzut la clauza 18.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului.  

 

   19. FORŢA MAJORĂ  
   19.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

   19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

   19.3. - 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.  

   19.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  

   19.5. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți 

încetarea cauzei acesteia în maxim 15 zile de la încetare. 

   19.6. - 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 pretinde celeilalte daune-interese.  

 

  20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
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   20.1. - 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 

legătură cu îndeplinirea contractului.  

   20.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative Achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare revine 

instanţelor judecătoreşti de drept comun din Oradea. 

 

21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

   21.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

 

   22. COMUNICĂRI  
   22.1. - (1) Orice comunicare între 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.  

   22.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.  

 

   23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

   23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ………………, într-un număr de 2 exemplare 

de câte ………… (………………….) pagini fiecare, un exemplar original pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

ACHIZITOR        PRESTATOR 


