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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI 

 
Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro 

 
Acreditare nr.330/2017 

 
                                                                Nr. de exemplare: -- 
                                                                Exemplar nr.:___ 
 

Acord – cadru servicii 
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 

Intre 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “SF. MARIA” IASI, str. V. Lupu, nr. 62 telefon 0232/264266, 
fax 0232/477309,cod fiscal 4701339, reprezentat prin Sef lucrari Dr. Radu Terinte, functia de Manager si EC. 
ALINA VRABIE, functia de Director Financiar-Contabil, în calitate de promitent beneficiar, pe de o parte 
şi  
S.C. ……... ................ ...........................  …………….  denumire  operator economic ,  adresa sediu  
………………… .....................................................................  telefon/fax ..................................  numar de 
inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
................................................... reprezentat prin ................................................................................................  
(denumirea conducătorului) funcţia............................................... 
în calitate de promitent prestator, pe de altă parte. 
a intevenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toata durata de 
desfaşurare. 
 
2. Obligaţiile promitentului - prestator 

2.1 – Promitentul – prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-beneficiar, 
sa presteze………. în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.  
( Se specifica denumirea si cantitatile previzionate a serviciilor precum si codul CPV) 
2.2  – Promitentul- prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in 
propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru. 
2.3 –  Promitentul- prestator se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul acord-
cadru. 
 
3. Obligaţiile promitentului - beneficiar 
3.1 – Promitentul-beneficiar se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să 
presteze serviciile ……… în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 
(Se specifică denumirea şi cantităţile previzionate de servicii, precum si codul CPV) 
3.2 – Promitentul-beneficiar se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de 
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu 
excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta. 
 
4 Preţul unitar serviciilor 
4.1 Preţul unitar al serviciilor, este de ………. lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ………  TVA.  
 
5. Cantitatea previzionată  
5.1 Cantitatea previzionată de servicii ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente este de ……….. 
( se precizează cantitatea minimă pentru fiecare contract subsecvent) 
  
6. Durata acordului- cadru 
6.1 – Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, începând de la data de ……. 
 (se înscrie perioada şi data)   
6.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de  .... 
( se înscrie data la care încetează contractul) 
7. Ajustarea preţului  
7.1.- Preţul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acordului cadru. 
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Tariful se ajusteaza doar in situatia in care au avut lac modificari legislative cu privire la modificarea salariului 

minim. 

Formula de ajustare a pretului in cazul modificarii parametrilor de influenta a pretului este urmatoarea: 

PN = PV x CS, unde: 

PN = Pretul nou (actualizat); .: ,.,, 

PV = Pretul vechi (care nu mai poate fi mentinut); 

CS= Coeficient de crestere salariala, ce se determina cu formula: 

CS =SN/ SV, unde: 

SN = salariu minim pe economie la momentul actualizarii pretului; 

SV = salariul minim pe economie la data deschiderii ofertelor. 

 
 
8. Garanţia De Bună Execuţie  
Garanţia de buna execuţie a contractului  
Garantia de bună executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări.  
8.1 – Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună execuţie (cont de garanţie sau scrisoare de 
garanţie bancară/ instrument de garantare emis de societati de asigurari) a contractului în termen de 5 zile de la 
semnarea acestuia. 
8.2 – Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea contractului, fara TVA şi 
se constituie prin: 

 Virări succesive din facturile parţiale de plată, în contul de garanţii deschis de Prestator, la dispoziţia 
Beneficiarului; Suma iniţială care se virează de contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul 
contractului. 

 Scrisoare de garanţie bancară/instrument de garantare emis de societati de asigurari 
8.3. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă Prestatorul nu isi îndeplineşte, nu isi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, 
beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
8.4 – Restituirea garanţiei de bună execuţie se va efectua în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-
verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului . 
9. Comunicări 
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
( se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare) 
 
        Promitent-beneficiar,                      Promitent- prestator, 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI 

 
Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro 

 
Acreditare nr.330/2017 

 
 

CONTRACT DE   SERVICII 
nr. _________ data ________________ 

– contract subsecvent nr. .... la acordul cadru nr ...... din .......... -  
 

Prezentul contract a fost incheiat între : 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “SF. MARIA” IASI, str. V. Lupu, nr. 62 telefon 
0232/264266, fax 0232/477309,cod fiscal 4701339, cont IBAN: ................., deschis la Trez. Iasi,  reprezentat 
prin Sef lucrari DR. Radu Terinte, functia de Manager si EC. ALINA VRABIE, functia de Director Financiar-
Contabil, în calitate de Achizitor, pe de o parte 

şi 
S.C. ______________________ SRL  , adresa _____________________________________, telefon/fax 
_________________________, numar de înmatriculare ____________________________ cod fiscal 
__________________________________,  cont IBAN _____________________________--, Trezoreria Iasi, 
reprezentata prin _________________________, functia administrator în calitate de prestator, pe de alta 
parte. 
 
2. Obiectul principal al contractului 
2.1. - Prestatorul se obliga sa presteze SERVICII DE PAZA, în perioada/perioadele convenite si în conformitate 
cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
2.3. Prestatorul este directa raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor 
incredintate.  
3. Pretul contractului 
3.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului 
de plati, este de ________________ la care se adauga ________________ TVA. 
4. Durata contractului 
4.1. - Durata prezentului contract este de la data de _______________  pana la data de _________________. 
5. Documentele contractului 
a) Anexa 1 la contract; 
b) Acte aditionale 
c) Alte documente 
6. Obligatiile principale ale prestatorului 
6.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate în propunerea 
tehnica, anexa la contract.: 
; 
- Preţurile vor fi exprimate în lei/oră (exclusiv TVA) pentru prestaţiile de servicii de paza. Valoarea totala a 
contractului se va calcula tinand cont si de nr. total de ore rezultate.  
6.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea 
tehnica. 
6.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror: 
i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, 
nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau 
în legatura cu produsele achizitionate; si 
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de 
încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre achizitor. 
 
7. Obligatiile principale ale achizitorului 
7.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit. 
7.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator în termenul  pana la 60 zile convenit de la 
emiterea facturii de catre acesta  
7.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 
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nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
8. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor 
8.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 
cota procentuala de 0.02 %/ zi de intarziere din din pretul contractului. 
8.2. - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.02 
%/ zi de intarziere din valoarea din plata neefectuata. 
8.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune 
interese. 
 
8.4. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisa, adresata 
prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
 
8.5.  In cazul in care se constata de catre responsabilul de contract neindeplinirea obligatilor din:contract/ caiet 
sarcini/plan de paza, prestatorul va fi penalizat dupa cum urmeaza: 
- Pentru prima constatare, se va notifica prestatorul; 
- la doua constatari pentru neindeplinirea obligatiilor in decursul unei luni, prestatorul va fi penalizat cu 5% din 
valoarea contractului pe o luna; 
- La cinci constatari pentru neindeplinirea obligatiilor in decursul a sase luni prestatorul va ti penalizat  cu 10% 
din valoarea contractului pe 3 luni; 
- La zece constatari pentru neindeplinirea  obligatiilor in decursul ultimelor 12 luni, contractul va fi reziliat de 
drept cu plata de daune interese catre beneficiar. 
Prestatorul va suporta sanctiunile aplicate in urma controalelor efoctuate de organele abilitate, iar m situatia in 
care prestatorul este sanctionat repelat, achizitorul va denunta unilateral contractul. 
 
9. Garantia de buna executie a contractului 
Garantia de bună executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări.  
9.1 – Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună execuţie (cont de garanţie sau scrisoare de 
garanţie bancară/ instrument de garantare emis de societati de asigurari) a contractului în termen de 5 zile de la 
semnarea acestuia. 
9.2 – Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea contractului, fara TVA şi 
se constituie prin: 

 Virări succesive din facturile parţiale de plată, în contul de garanţii deschis de Prestator, la dispoziţia 
Beneficiarului; Suma iniţială care se virează de contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul 
contractului. 

 Scrisoare de garanţie bancară/instrument de garantare emis de societati de asigurari 
9.3. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă Prestatorul nu isi îndeplineşte, nu isi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, 
beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
9.4 – Restituirea garanţiei de bună execuţie se va efectua în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-
verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului . 
9.5. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
10. Alte responsabilitati ale prestatorului 
10.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute în contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în 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, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 
10.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
 



 

 

 

5  

 

11. Alte responsabilitati ale achizitorului 
11.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut în propunerea tehnica si pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
12. Receptie si verificari 
 
12.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
12.2. - Verificarile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia 
de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai împuterniciti pentru acest scop. 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de începere a contractului. 
 (2) În cazul în care prestatorul sufera întârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
13.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata într-o perioada stabilita în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data începerii prestarii serviciilor. 
(2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încalcarea contractului de catre 
prestator, îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze 
a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 
13.3. - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 
13.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 
 
14. Ajustarea pretului contractului 
14.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiara, anexa la contract. 
14.2. - Preţul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acordului cadru. 
Tariful se ajusteaza doar in situatia in care au avut lac modificari legislative cu privire la modificarea salariului 

minim. 

Formula de ajustare a pretului in cazul modificarii parametrilor de influenta a pretului este urmatoarea: 

PN = PV x CS, unde: 

PN = Pretul nou (actualizat); .: ,.,, 

PV = Pretul vechi (care nu mai poate fi mentinut); 

CS= Coeficient de crestere salariala, ce se determina cu formula: 

CS =SN/ SV, unde: 

SN = salariu minim pe economie la momentul actualizarii pretului; 

SV = salariul minim pe economie la data deschiderii ofertelor. 

 
Art.15. Rezilierea contractului 
15.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
15.2. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea in contract îndeplinită până 
la denunţarea unilaterală a contractului. 
15.3. Rezilierea contractului se poate face din iniaţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi. 
15.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de pălin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese. Încetarea de plin drept a contractului se face fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti, fiind o clauză compromisorie de gradul IV. 
15.5 Achizitorul este exonerat de orice culpă în cazul în care întârzierile la plată produselor livrate se datorează 
insuficienţei resurselor bugetare alocate sau din cauze financiar-economice independente de voinţa acestuia. 
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15.6 Nerespectarea obligaţiilor asumate de furnizor prin prezentul contract, în mod culpabil, dă dreptul 
achizitorului de a cere, fără nicio formalitate sau intervenţia unei instanţe de judecată, încetarea contractului prin 
denunţare unilatrală şi de a pretinde plata de dauneinterese. Încetarea de plin drept a contractului se face fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti, fiind o clauză compromisorie de gradul IV. 
15.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără 
plata vreunei despăgubiri, dacă acesta din urma dă faliment sau intră în incapacitate de plată. În acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului 
 
Art. 16.  Încetarea contractului 
16.1 Încetarea prezentului contract intervine în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiatla o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat 

contractul, prin denunţare unilaterală, conform art. 15.6. 
b) în cazul în care operează rezilierea la data la care împotriva furnizorului a fost declanşată procedura 

prevăzută de Legea 64/1995 republicată şi modificată 
 
Art.17. Forţa majoră 
17.1. Forţa majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă, pe toată durata producerii acesteia. 
 
Art.18. Litigii 
18.1. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de părţi pe cale 
amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor  judecătoreşti competente. 
 
Art.19. Dispoziţii finale 
19.1. Comunicările dintre părţi se pot face în scris, prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 

ACHIZITOR                            PRESTATOR 
Spitalul Clinic de Urgenta                                                  S.C. ___________________ SRL       
pentru Copii “Sf. Maria”Iasi 
 
 


