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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE 

Nr. _____________________ 

 

 

 

Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a 

încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

între 

1. Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, adresa sediu: Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 

1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, telefon 0255/ 212498 fax 0255/ 220096, cod fiscal 3228276, cont 

trezorerie RO86TREZ23A510103200109X deschis la Trezoreria municipiului Reşiţa, 

reprezentată prin domnul Matei Lupu, având funcţia de prefect, în calitate de beneficiar , pe de o 

parte 

și 

2. SC Resi Clean Office SRL, adresa sediu: Răcășdia, nr. 464A, jud. Caraș-Severin, telefon 

0723317128, număr de înmatriculare J11/42/2015, CUI 34052357, IBAN  

RO68TREZ1875069XXX000774 deschis la Trezoreria Oravița, reprezentată de Simon Luminița, 

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

 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

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

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

d. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al 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. 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 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; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

(se adaugă orice  alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

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

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

4.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de curățenie la sediul Instituției 

Prefectului județul Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Serviciului Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Caraș-Severin, Str. A.I. Cuza, nr. 39 

și Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Caraș-

Severin, Str. Gratz, nr. 3. 

 

5. Durata contractului 

5.1. Durata prezentului contract este de la data de 01.02.2018 până la 31.12.2018. 

 

6. Prețul contractului 

6.1. Prețul prestării serviciilor de curățenie este de 2600 lei/lună, fără TVA.  

 

7. Obligațiile prestatorului 

7.1. Prestatorul se obligă să asigure efectuarea operațiunilor de curățenie prin personalul propriu 

calificat angajat al prestatorului. 

7.2. Prestatorul se obligă să asigure serviciile de curățenie în zilele lucrătoare. 

7.3. Prestatorul se obligă să asigure următoarele; 

• ștergerea de praf și cu laveta umedă a birourilor, ușilor, scaunelor- zilnic; 

• ștergerea de praf a telefoanelor, a calculatoarelor, glafurilor ferestrelor - zilnic; 

• golirea coșurilor de gunoi din sediu - zilnic; 

• măturarea și spălarea căilor de acces în clădire(holuri, ghișee, culoare, blaturi, mobilier 

hol) - zilnic; 

• spălarea suprafețelor vitrate și alte suprafețe verticale – 6 luni; 

• spălat, dezinfectat grupuri sanitare (golirea coșurilor de gunoi curățirea oglinzilor, 

măturarea și ștergerea pardoselilor, etc.) - zilnic; 

• ștergerea de praf a zonelor înalte – 3 luni. 

7.4. Serviciile prestate sunt de 8 ore zilnic de luni până vineri efectuate cu un angajat astfel: 4 ore 

la sediul Instituției Prefectului județul Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1,  și 4 ore la 

sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Caraș-Severin, Str. A.I. Cuza, nr. 39 și sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și 

Evidența Pașapoartelor Simple Caraș-Severin, Str. Gratz, nr. 3. 

 

8. Obligațiile beneficiarului 

8.1. Beneficiarul se obligă să permită accesul  lucrătorilor prestatorului în imobilele în cauză 

pentru ca aceștia să-și poată desfășura activitatea, să asigure loc de depozitare a materialelor și 

ustensilelor, precum și apă curentă. 

8.2. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor efectuate în cuantumul și la 

termenele prevăzute în contract 

 

9. Încetarea contractului 

9.1. La solicitarea uneia din părți, fără a fi necesară o justificare, după notificarea scrisă a 

celeilalte părți cu 30 zile înainte. 

9.2. La expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 
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10. Rezilierea contractului 

10.1.În cazul în care, fără justificare, una din părți nu își execută obligațiile născute din acest 

contract, cealaltă parte are dreptul la rezilierea contractului. 

 

11.  Ajustarea preţului contractului 

11.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate la 

pct. 6.1. 

11.2 Valoarea declarată la pct. 6.1 nu se ajustează pe perioada derulării contractului. 

 

12. Amendamente  

12.1 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. 

 

13. Subcontractanţi 

13.1  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 

beneficiarul. 

13.2 (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, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

13.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar, de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul 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. 

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

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului 

şi va fi notificată beneficiarului. 

 

14. Forţa majoră 

14.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

14.3 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. 

14.4 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. 

14.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca 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 pretindă celeilalte daune-interese. 
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15. Soluţionarea litigiilor 

15.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilǎ, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau disputǎ care se poate ivi între ei în cadrul sau în legaturǎ 

cu îndeplinirea contractului. 

15.2 Dacǎ, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc 

sǎ rezolve în mod amiabil o divergenţǎ contractualǎ, fiecare poate solicita ca disputa sǎ se 

soluţioneze de cǎtre instanţa de judecatǎ competentă din Reşiţa. 

 

16. Limba care guvernează contractul 

16.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

17. Comunicări 

17.1 (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

18. Legea aplicabilă contractului 

18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi, ____________, prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.     

  

                      Beneficiar,                      Prestator, 

       

           Instituţia Prefectului                                                   S.C. Resi Clean Office SRL 

          judeţul Caraş-Severin         

                         Prefect, 

 

                    Matei LUPU                                                                     Simon Luminița 

            

                                                                                     

                       AVIZAT, 

Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor,  

          a Aplicării Actelor Normative şi 

             Contenciosul Administrativ  

     Şef Serviciu, 

 

 Liliana TURCOANE 

                            

                                                      

          Serviciul Financiar Contabil,                                     

       Şef Serviciu,  

 

                   Alina BALOSIN 

 

 

                      AVIZAT CFP,     


