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Contract de prestare de servicii 

Nr...........din ................2020. 
În temeiul Legii nr.98/2017 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

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

cu modificări şi completări ulterioare, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de prestare de 

servicii , între 

 

FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM cu sediul in str. Dr. Primo Nebiolo nr. 2, sector 1, 

Bucuresti, tel.: 021/319.24.46 int.122; fax:021/319.24.45, Cod fiscal 4203423, cont nr. 

RO82BRDE441SV73561834410, deschis la BRD Unirea, reprezentata prin Iancu Augustin –

Secretar General si Camelia Mihalache– Contabil Sef, in calitate de achizitor, pe de o parte 

si  

S.C. .........................................,  adresă sediu.............................................., 

telefon/fax.........................e-mail..................................., număr de înmatriculare  J..../......, cod fiscal  

RO ...............,  cont bancă.............................., reprezentat prin..........................., Director 

General/Administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii  

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

a. contract – reprezintă 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 furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. produse –  

e. servicii - servicii de restaurant si de servire a mancarii şi orice alte asemenea obligaţii care revin 

furnizorului prin contract; 

f. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a presta serviciile; 

g. 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 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 

enunciativă. 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. 

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 daca nu se 

specifică în mod diferit. 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 – Prestatorul  se obligă să presteze serviciile de restaurant si de servire a mancarii pentru 

loturile de sportivi atleti ai Romaniei.  

4.2 Achizitorul se obligă să plateasca pretul pentru serviciile prestate , respectiv  tariful de 55 

lei/zi/persoana pentru lotul de Bursieri Olimpici de Juniori si de 70 lei/zi/persoana pentru lotul 

Olimpic de Tineret respectiv 90 lei/zi/persoana pentru Lotul Olimpic de Seniori, precum si 

baremul de 50 lei/persoana/zi pentru cazare, unde este cazul. 
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5. Preţul contractului 

5.1 Preţul  pentru indeplinirea  contractului este de : 55 lei/zi/persoana respectiv 70 lei/zi/persoana 

.respectiv 90 lei/zi/persoana. Pretul total al contractului se va calcula in functie de numarul de 

persoane si numarul de zile solicitat de achizitor, conform componentei Lotului stabilit de FRA.    

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data de 04.01.2020. 

6.2 .- Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2020. 

7. Documentele contractului 

7.1  - Documentele contractului sunt: 

a) Propunerea tehnică şi financiară din oferta  S.C......................................SRL,  pentru care aceasta 

a fost declarată câstigătoare; 

b) Documentele anexate, Oferta financiara si tehnica prezentata. 

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1.Prestatorul se obliga sa presteze  serviciile de restaurant si de servire a mancarii, la solicitarea 

FRA, in conditiile convenite  in prezentul contract . 

  

  8.2.Prestatorul se obliga sa asigure serviciile solicitate de achizitor, la clasa si termenele stabilite 

de acesta din urma. 

 8.3.Prestatorul  isi asuma obligatia de a oferi , in raporturile cu achizitorul , cele mai favorabile 

conditii de prestare a serviciilor. 

8.4.Prestatorul se obliga  sa  nu  transfere total sau  partial obligatiile  asumate prin prezentul  

contract.  

 8.5.Prestatorul  se  obliga   sa  respecte  procedura  de  lucru din propunerea tehnica , conform 

obligatiilor asumate prin documentele ofertei. 

 8.6.Prestatorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

 9.1. Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor  achizitionate prin efectuarea  

platii pana la data limita de valabilitate a prezentului contract. 

       9.2.Achizitorul se obliga sa respecte procedura de lucru din  propunerea tehnica  a   

prestatorului  si acceptata  de achizitor in urma procedurii de achizitie a serviciilor de  servire a 

mesei.  

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 - 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 0,01% din preţul contractului pentru fiecare 

zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.2. -În cazul în care achizitorul nu onorează factura  în termenul precizat de la expirarea 

perioadei prevăzute la clauza 10.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi,  o sumă echivalentă 

cu o cotă  de 0,01% din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor . 

 10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

10.4 -Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului , fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
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anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In 

acest caz, prestatorul  are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  

contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

11. Alte responsabilitati ale prestatorului 

11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenita angajamentului asumat si in conformitate si cu propunerea sa tehnica. 

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

materiale si orice alte asemenea , fie de natura provizorie fie definitiva , cerute de si pentru 

contract. 

11.2.  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului 

contract. Totodata , este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 

utilizate 

12. Alte responsabilitati ale achizitorului 

12.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si / sau informatii pe 

care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii 

contractului . 

13. Incepere , finalizare , intarzieri , sistare  

13.1. ( 1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu data de 04.01. 

pentru perioadele solicitate in diferite luni ale anului 2020. 

14. Ajustarea preţului contractului 

  ( 2) Pretul contractului se ajusteaza numai ca urmare a unor modificari legislative sau  a emitereii 

de acte administrative de catre autoritati competente , al caror efect se reflecta in cresterea / 

diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul. 

Ajustarea pretului / preturilor se va realize in baza urmatoarei formule de calcul : 

Pret ajustat = pret oferta + / -  modificari legislative sau acte administrative. 

15. Amendamente  

15.1 - 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. 

16. Forţa majoră 

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 -Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3 -Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

16.4 -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. 

16.5 -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 din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - Achizitorul şi prestatorul  vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 de 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 
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soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 

judecătoreşti din Romania.  

18. Limba care guvernează contractul 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

19. Comunicări 

19.1 - (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi .......................2020, prezentul contract, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.      

 

 ACHIZITOR                          FURNIZOR 

FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM                                              S.C.............................. SRL   

             Secretar General                                                                       Director General/Administrator 

              Iancu Augustin                                                                                                         

 

               Contabil Sef 

             Camelia Mihalache    

             

 Comisia de Achizitii Publice 

       Bondar Constantin                   

             

            Consilier Juridic 

            Dobre Laurentiu      

 


