
 

 
 

CONTRACT DE SERVICII CAZARE , HRANA SI INCHIRIERE SALA 

ORGANIZARE CURSURI 

 

 

In cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii 

accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general 

 

 

Art. 1. Părţile 

 

   Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, cu sediul în Timisoara,str.Hector nr.1, 

cod unic de înregistrare 4483447, având contul RO19TREZ6215041XXX000495 deschis la 

Trezoreria Timisoara, tel: 0256 221553, fax 0256 200046 reprezentată legal  prin  Manager DR. 

MARIA-OLIMPIA OPREA, parte denumită în cele ce urmează ACHIZITOR 

Şi 

 

              ……………………………………….., cu sediul in …………………….., reprezentat legal de 

catre ………………………….adresa e-mail…………………..,  telefon ……………………., 

fax ………………………………………….., in calitate de PRESTATOR 

 

    Art.2. Definiţii 

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

    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

    b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

    c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

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

    d. servicii - activităţile 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 în legătură cu serviciile prestate conform contractului; 

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

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

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 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; 
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    g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

   Art. 3. Interpretare 

    3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

    3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

 

    Art. 4. Obiectul contractului 

    4.1.Prestatorul se obliga se presteze ,, Servicii cazare , hrana si inchiriere sala organizare 

cursuri’ in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul 

sănătății în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității 

infantile’’ ID PROIECT -107404, POCU/91/4/8/107404,  LINIA DE FINANTARE- 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, 

durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 

COD CPV:55100000-1 - Servicii hoteliere, 55100000-1 - Servicii hoteliere,  79952000-2- 

Servicii pentru evenimente, pana la data de.............................. in conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract. 

   4.2. Serviciile integrate de organizare cursuri  pentru participanti  vor include:  

- servicii de asigurare spatiu pentru cursuri   

- asigurarea conditiilor tehnice necesare derularii cursului in spatiul respectiv, 

- asigurarea cazarii pentru participantii la curs; 

- asigurarea serviciilor de masa (coffe break, masa de pranz, cina) pentru participantii la 

curs; 

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării Nr. persoane care 

vor beneficia de 

servicii de hrana/ 

zi 

Zile 

Servicii de hrana pentru participanți cursuri formare S (28 cursuri cu 

cate 14-16 participanți/curs x 3 zile, 421 participanți, 2 pauze 

cafea/zi/pers x 3 zile, 1 prânz/zi/pers x 3 zile, 1 cina/zi/pers pentru 210 

persoane) 

pauze cafea + 

prânz  = 421 

 

3 zile 

/curs 

 

cina = 210 4 zile 

/curs 

Servicii de hrana pentru experți medicali cursuri (28 cursuri x 3 zile, 3 

expert/zi, 9 experți/curs din care 3 de la S, 6 de la P1,P2 si P3,  2 pauze 

cafea/pers, 1 prânz/pers,  2 cine/pers pentru cei 6 experți de la P1, P2 si 

P3) 

pauze cafea + 

prânz  = 252 

 

3 zile 

/curs 

 

cina = 168 2 zile 

/curs 

Servicii hrana(prânz + cina) pentru participanți si experți proiect pentru 

cele 4 schimburi de bune practici S (84 persoane - 80 GT+4 experți 

proiect, 1 schimb = 3 zile) 

84 

3 zile 

/schimb 

de bune 

practici 
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- . Închirierea de săli pentru cursuri 

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării Nr. serii 

cursuri  

Nr. zile 

Servicii închiriere sala pt organizarea cursurilor S (28 

cursuri, 2 zile/curs deoarece a 3-a se desfășoare in 

incinta spitalului) 

28 2 zile/curs 

 

 

     4.3.Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, in conformitate 

cu OFERTA FINANCIARA depusa pe SEAP,  pentru serviciile prestate. 

  

    5. Preţul contractului si modalitati de plata 

     5.1. Pretul pentru ,,Servicii cazare si hrana pentru participanti cursuri formare S (28 cursuri 

x 3 zile, 421 participanti, 2 pauze cafea/zi/pers x 3 zile, 1 pranz/zi/pers x 3 zile, 1 cina/zi/pers 

pentru 210 persoane x 4 buc, 4 nopti cazare/pers pentru 210 persoane)’’ este de 

……………….. 

    5.2. Pretul pentru ,, Servicii cazare si hrana pentru experti medicali cursuri S (28 cursuri x 

3 zile, 3 expert/zi, 9 experti/curs din care 3 de la S, 6 de la P1,P2 si P3,  2 pauze cafea/pers, 1 

pranz/pers,  2 cine/pers pentru cei 6 experti de la P1, P2 si P3, 2 nopti cazare/pers pentru cei 6 

experti de la P1, P2 si P3)’’ este de ………………………………… 

    5.3.Pretul pentru ,,Servicii cazare si hrana pentru participanti si experti proiect pentru cele 

4 schimburi de bune practici S (84 persoane - 80 GT+4 experti proiect, 1 schimb = 3 zile, 3 

pranzuri/pers, 3 zile/pers, 3 nopti cazare/pers) este de………………………… 

    5.4. Pretul pentru ,,Servicii închiriere sala pt organizarea cursurilor S (28 cursuri, 2 

zile/curs deoarece a 3-a se desfășoare in incinta spitalului)’’ este de ………………………… 

    5.5. Pretul total al contractului este de................................................la care se adauga 

TVA....................................... 

   5.7. Pretul contractului este ferm, neajustabil, pe intreaga durata a derularii acestuia. 

   5.8. Factura/facturile emisa/emise pe parcursul derularii contractului va fi/vor fi 

insotita/insotite de procesul/procesele verbale de receptie servicii si livrabile. 

 

    6. Durata contractului 

    6.1. .Perioada de prestare a serviciilor: pentru fiecare din cele 28 serii de formare si 

pentru schimbul de bune practici, durata de prestare a serviciilor este de 3 zile consecutive. 

Perioada estimata pentru efectuarea cursurilor si prestarea serviciilor este 10 mai 2018 – 10 

decembrie 2020; perioada exacta de prestare a serviciilor fiind indicata in contractul de 

prestări servicii care va fi încheiat cu ofertantul câștigător al procedurii de negociere. 

 

  7. Executarea contractului 

    7.1 - Executarea contractului începe de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 

    7.2.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract intr-un 

termen maxim stabilit de zile lucratoare de la data emiterii comenzii de catre achizitor.  

 

    8. Documentele contractului 

    8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Propunerea financiara; 

b) Propunerea tehnica; 

c) Caietul de sarcini; 

d) Acte aditionale, daca este cazul. 

e) Comanda 
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f) Proces verbal de receptie 

g) Raportul final al activitatii 

h) Factura fiscala  

 

    9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

    9.1.  Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele 

prezentate in propunerea tehnica si Caietul de  sarcini anexe la contract, imediat dupa 

primirea comenzii pentru servicii.   

    9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficele  de prestare  

anexe la contractul prezent si in conformitate cu OFERTA DE PRET castigatoare. 

   9.3 Prestatorul are obligatia de a prezenta Beneficiarului, Raportul final al organizarii 

cursului. Acesta trebuie transmis in maxim 3 zi de la sfarsitul evenimentului si va contine 

detalii despre activitatile desfasurate, intarzierile sau cauzele care au dus la modificari in 

cadrul activitatilor respective, observatii ale partilor implicate, numarul de participanti, 

calitatea serviciilor, etc.Ultima plata va fi conditionata de aprobarea raportului final. 

        (2) Daca Achizitorul va avea observatii, Prestatorul are obligatia de a reface raportul si 

de a transmite ultima versiune a acestuia pentru aprobare  achizitorului, in termen de maxim 3 

zile de la primirea observatiilor de la aceasta.  

9.4 Prestatorul are obligatia sa transmita Achizitoruluilivrabilele stabilite in caietul de sarcini. 

9.5 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

a. 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 

b.  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. 

9.6(1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu 

profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 

propunerea sa tehnica. 

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

materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 

definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   

9.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 

operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe 

toata durata contractului. 

9.8.Serviciile de închiriere, respectiv sălile pentru cursurile de formare trebuie sa 

îndeplinească următoarele condiții, conform Caietului de sarcini: 

- sălile sa fie situate in Municipiul Timişoara; 

- accesul la săli sa se poată realiza facil; 

- sălile sa fie situate intr-un imobil in stare foarte buna atât la interior, cat si la exterior si care 

nu prezinta pericol public si nici risc seismic; 

- sălile sa fie situate într-o zona ușor accesibila pentru toți participanții, cu acces facil la 

mijloacele de transport in comun; 

- sa fie dotate cu aer condiționat funcțional sau sistem de climatizare; 

- sa fie dotate cu minim pupitru / masa si scaun / persoana x 16 persoane/sala  

- sa fie dotate cu prize, prelungitoare si corpuri de iluminat functionale in toate spatiile; 
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- sa respecte condițiile optime pentru o buna desfașurare a cursurilor: iluminare electrica, 

căldura, apa, toalete functionale; 

     In fiecare sala de curs, in afara mobilierului menționat, trebuie sa poată fi asezate, in mod 

corect si fără a crea disconfort spațial, următoarele: calculatoare, videoproiector, Flipchart, 

alte echipamente de birotica necesare desfășurării cursurilor.  

     La locul de desfășurare al sesiunilor de formare se va permite postarea de afișe si 

bannere/roll-up care conțin date referitoare la proiect, pentru a asigura vizibilitatea proiectului 

cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 . 

9.9.Pentru fiecare din cele 28 serii de formare este solicitată asigurarea serviciilor de 

restaurant și servire a mesei si catering pe durata sesiunii de formare, respectiv 3 zile, pentru 

14-16 persoane/serie din grup ținta si 9 formatori/serie.  

  - Pe parcursul fiecărei serii de formare (cu o durată de 3 zile), ofertantul desemnat 

câștigător, viitor prestator va asigura, pentru fiecare zi: 2 pauze de cafea, pe parcursul sesiunii 

de formare; masa de prânz; cina. 

      - Pentru fiecare din cele 28 serii de formare, un pachet complet de servicii de 

restaurant si servire a mesei si catering cuprinde: (2 pauze de cafea + 1 prânz + 1 cina) 

pe zi pentru o persoana participanta la sesiunea de formare. 

        - In pauzele de cafea, ofertantul câștigător va asigura, la locația de desfășurare a 

activităților de formare: - 2 pauze de cafea/ zi care sa includă: cafea- o cafea de 

persoana/pauza, zahar/îndulcitor, lapte, ceai, apa plata si minerala (0,5l), sucuri, 

patiserie (pateuri, saleuri, etc., min 100 grame persoana/pauza). Produsele incluse la 

fiecare pauza de cafea trebuie sa fie suficiente pentru numărul de participanți la 

sesiunea de formare.  

        - Masa de prânz va fi servita in aceiași locație in care se desfășoară activitățile de 

formare. Locația activităților de formare va fi comunicata de catre viitorul prestator cu 

minimum 1 saptamana anterior începerii prestațiilor. In cazul in care serviciile de 

servire a mesei NU vor putea fi asigurate la locul de formare, ofertantul câștigător va 

asigura disponibilitatea serviciilor într-o alta locație amplasata la o distanta care nu 

trebuie sa fie mai mare de 10 minute de mers pe jos de locația in care se desfășoară 

activitățile de formare. 

         - Masa de prânz va fi in regim de bufet suedez si va include: - 1 prânz/zi cu 

aperitiv (min 150g), minim 2 feluri de mâncare calda (min. 300 g/fel), pâine, desert, 

apa plata si/sau minerala (0,5 l/ de persoana), inclusiv tacâmuri. Ofertantul trebuie sa 

includă in meniul prezentat pentru masa de prânz produsele de baza (carne, legume, 

fructe, lactate etc.). Ofertantul câștigător, viitorul prestator va trebui sa tina cont de 

eventualele restricții dietetice ale participanților.  

          - Pentru pauzele de cafea si prânz, ofertantul câștigător, devenit prestator va 

asigura: - vesela de unica folosința (cești, tacâmuri, farfurii, pahare, farfurii) pentru 

toți participanții - un reprezentant al ofertantului cel puțin care va asista participanții 

pe durata pauzelor de cafea si al prânzului. 

          -  Cina va fi servita in unitatea de cazare a participanților. In cazul in care 

serviciile de servire a mesei NU vor putea fi asigurate la locul de cazare al 

participanților, ofertantul câștigător va asigura disponibilitatea serviciilor într-o alta 

locație amplasata la o distanta care nu trebuie sa fie mai mare de 10 minute de mers 

pe jos de locul de cazare al participanților.  

           - Cina va fi servita in regim bufet suedez si va include: - minimum 3 opțiuni de 

aperitiv (min 150 g/opțiune/persoana) - minimum 3 opțiuni de fel principal (min 300 

g/opțiune/persoana) - minimum 3 opțiuni de garnituri (min 150 g/opțiune/persoana) - 

minimum 3 opțiuni de salata (min 200 g/opțiune/persoana); - minimum 3 opțiuni de 

desert (min 100 g/opțiune/persoana); - apa minerala/plata (o,5 l/persoana). Ofertantul 
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trebuie sa includă in meniul prezentat pentru cina produsele de baza (carne, legume, 

fructe, lactate etc.). Ofertantul câștigător, viitorul prestator va trebui sa tina cont de 

eventualele restricții dietetice ale participanților. Unitatea va avea suficiente locuri la 

mese pentru servirea mâncării. 

          -  Pentru pauzele de cafea, prânz si cina, ofertantul devenit prestator trebuie sa 

asigure zilnic pregătirea si livrarea hranei pentru toți participanții, pe toata perioada de 

desfășurare a activităților de formare.  

            -Prestatorul va asigura debarasarea si strangerea deseurilor rezultate in urma 

serviciilor prestate. 

 

II.Pentru participantii la cele 4 schimburi de bune practici la Szeged (84 

persoane) se vor asigura, pentru fiecare din cele 4 serii, cate 3 mese de pranz si cate 3 

cine/participant, in regim de bufet suedez sau “a la carte“, cu respectarea urmatoarelor 

conditii: 

           - Masa de pranz va include: - aperitiv (min 150g), minim 2 feluri de mâncare 

calda (min. 300 g/fel), pâine, desert, apa plata si/sau minerala (0,5 l/ de persoana).  

          - Cina va include: - minimum 3 opțiuni de aperitiv (min 150 

g/opțiune/persoana) - minimum 3 opțiuni de fel principal (min 300 

g/opțiune/persoana) - minimum 3 opțiuni de garnituri (min 150 g/opțiune/persoana) - 

minimum 3 opțiuni de salata (min 200 g/opțiune/persoana); - minimum 3 opțiuni de 

desert (min 100 g/opțiune/persoana); - apa minerala/plata (o,5 l/persoana). 

 

 

     10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

    10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze  serviciile prestate în termenul convenit. 

    10.2.- Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de  60 zile  de la 

emiterea facturii de către acesta. 

    10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 

reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 

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

posibil. 

    11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

    11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10 % din preţul 

contractului  pe luna, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.     

    11.2.- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10%  pe luna, pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor. 

    11.3. - 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 şi 

de a pretinde plata de daune-interese. 

    11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 

scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

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

contractului. 
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    Clauze specifice 

    12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

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

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 

    12.2.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia 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 

toată durata contractului. 

    12.3. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

    12.4. Pe parcursul evaluarii formale, a eligibilitatii si tehnice aproiectului prestatorul va 

furniza la cererea achizitorului toate clarificarile necesare in legatura cu studiul de 

fezabilitatecerute de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica.   

   13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

   13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 

îndeplinirii contractului. 

    14. Recepţie şi verificări 

    14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

    14.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop.   

    15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

    15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la primirea ordinului de începere a contractului, respectiv din 27.02.2018. 

 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

    b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

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

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în 

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

     (2) În cazul în care: 

    i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 

    ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 

semna un act adiţional. 

    15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin 

act adiţional. 
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    15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

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

penalităţi prestatorului. 

 

 

    16. Amendamente 

    16.1 - 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. 

    17. Subcontractanţi 

    17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 

încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 

contractul cu achizitorul. 

    17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

    (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

    17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

îndeplineşte contractul. 

    (2) Sub contractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 

îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

    17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va 

fi notificată achizitorului. 

    18. Cesiunea 

    18.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 

prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

    18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 

orice alte obligaţii asumate prin contract. 

    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 să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

    19.5 - 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. 

 

 20.  Încetarea si rezilierea  contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri : 

- părţile convin de comun acord încetarea contractului; 

- expirarea duratei contractului; 
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- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din 

parti.  

În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de una dintre parti  sau în cazul în care acesta îşi 

îndeplineşte doar parţial obligaţiile, contractul se va rezilia dupa o notificare prealabila de 15 

zile prin care  se va aduce la cunoştinţă încetarea contractului.  

 

    21. Soluţionarea litigiilor 

    21.1 - 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. 

    21.2 - 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. 

    22. Limba care guvernează contractul 

    21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

    23. Comunicări 

    23.1 - (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

    24. Legea aplicabilă contractului 

    24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

    Părţile au înţeles să încheie astăzi,  ............................................. prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.   

 

  ACHIZITOR,        PRESTATOR, 

 

Achizitor,   

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL  

DE URGENTA TIMISOARA                                                                                                   

MANAGER GENERAL 

Dr Maria-Olimpia Oprea 

 

DIR FIN CONTABIL 

Ec Sanda Damian 

 

OFICIUL JURIDIC 

Cj Fodor Adeline 

 

SEF  SERVICIU ACHIZITII  

 Ec.Jian Beatrice 

 

 

  CFP,                                           

  Ec.Mihaela Sandor 

 


