
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA NN SERVICI

Nr. inregistrare la achizitor:
fl-h5 t1s.10.2021 wy,?r)b,:;ilyr

1. Pdrlile contractului

- DIRECTIA DE ASISTENTA soct.l,r,A uCul$oARA, cu sediul in sighiqoara, Piata

Muzeului, nr. 7, telefo n: Q26t51771280, CIF: 39468776,reprezentati prin director executiv

Doina-Victoria B6dEu, in calitate de achizitor, pe de o parte

9i
FUNDATIA VERITAS SIGHI$OARA, cu sediul in Sighiqoara, str, Horia Teculescu, nr'

34-36 tetefon:072L426475, CIF:13733291, reprezentatfl prin director executiv Petronia-

Sanda Popa, in calitate de prestator, pe de altd parte,

2. Definifii
2.1 - in prezentul contract urmEtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;

b. achizitor qi prestator - p[rfile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. pre(ul contractului - preful plEtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrali qi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. servicii - activitAtile a cdror prestare face obiectul contractului;
e. serviciile sociale - un ansamblu de mdsuri qi acliuni rcalizate pentru a rdspunde nevoilor

sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii qi dep[girii unor situa]ii de

dificultate, vulnerabilitate sau dependenfE, pentru prezevarca autonomiei qi protecJiei persoanei,

pentru preveni.rea marginalizdrii gi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale qi in
scopul ctegterii calitElii vietii, definite ln condiliile prev4zute de Ordonanla Guvernului nr,

6812003 privind serviciile sociale, aprobati cu modificiri gi complet[ri prin Legea nr. 515/2003,
cu rnodificdrile gi complet6rile ulterioare;

f. forfa major[ - un eveniment mai presus de controlul pirlilor, care nu se datoreazd greqelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prev6zut Ia momentul lncheierii contractului gi care face

imposibild executarea qi, .respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: r6zboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restlictii
apirute ca ulmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativi; nu
este considerat for!6 majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, f6ri a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrti;

g. zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excep[ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vot

include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire Ia zile reprezinti zile calendaristice, dac[ nu se

specificd in mod diferit,

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig6 sE presteze servicii sociale - CENTRU DE Zl PENTRU COPII

ATLATI lN srruaTlE DE nr-sc DE SEPARARE DE PARINTI pentru un numlr maxim
de 35 de copii, cu respectarea standaldelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in
comunitate, organizate ca centre de zi pentru copii, prev[zute de legislafia in vigoare.



4,?, Prestatorul va asigura serviciile sociale in cadrul F'undafiei Veritas Sighiqoara' cu

respectarea stanclarclelo, ,irinin , de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate'

orgarlizate ca centre de zi pentru copii, a$a cllm tll1 
91". 

prevAzute de legislafia in vigoat'e' 9i va

rsJpuncle pentru calitatea serviciilor pt'estate i1condiliile legii romdne'

4.3 - Achizrtorul se obligd s6 pliteascd preful oonvoniiin prezentul contract pentru serviciile

prestate.

5. Preful contractului
5,1 - prefll oonurnit p*ntru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cltre achizitor,

este de pAn[ la .on.ur*nfu sumei de'St.604,35 lei, reprezentffnd pre{ul pentru un nr' maxim de

35 beneficiar/zi x 24',gg lei/benefici arlzi x 59 zile lucr6toare in perioada 15.10.2021-

3t.L2.2021).
5.2, - Prelul unitar al serviciilor este de24,99 lei/beneficiar/zi.
5.3. Cheltuielile eligibile sunt prev[zute ln caietul de sarcini care este anexd la contract 9i

includ:
a) Cheltuieli de personal;
i) Chettuieti p*tru plaia utilitdlilor aferente spa(iului ln cnre func(ioneazd.serviciul social

(tncdtzire,' ilumiiat, apd., canal St satutiUate, poqtd., telecomunica(ii, radio - TV,

internet);
c) Cheltuieli cu asigurarea hranei pentru beneticiari;
d) Cheltuieli pentri materiale didactice qi rechizltele necesare desfdqurdtii activitd(ilor cle

educa(ie;
e) Chekuieli pentru materialele igienico-sanitare qi de dezinfeclie,

6. Durata contractului
6,1. Durata prezentului contract este de la data semndrii lui respectiv ,15,10,2021, p6nd la data

dell.l2,202l,

7. Executarea contractului
7,1 - Executarea contractului incepe la data semndrii lui, respectiv 15.10.2021.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- propunerea tehnic[ qi financiar[ lnregistratb la achizitor cu nr. 2161'107.10.2021;

- caietul de sarcini w,2097104,10.2021;
- acte adilionale, dac[ exist6,

9. Drepturile Achizitorului
9.1. De a primi de la prestator rapoarte lunare (raport financiar lunar si rapoft de activitate lunar)
cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

9.2. De a utiliza date denominalizate in scopul intocmirii de statistici, pentru dezvoltarea

servioiilor sociale;
9.3. De acces, conform legii, Ia informa[ii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale

care fac obiectul prezentului contract;
9.4. De a verifica gradul de indeplinire a standardelor minime obligatorii, conform tipului de

servicii oferit;
9.5. S[ asigure, la cerere, prestatorului tndrumare metodologic6 cu privire la domeniul serviciilor
sociale.
9.6. De a verifica lunar activitatea desfhqurati de prestator prin intermediul Compartimentului
Strategii, Programe, Proiecte in domeniul Asisten{ei Sociale, Relafia cu Asocia{iile qi

Fundafiile, prin persoana lmputernicit6 tn acest scop;



9.7. De acces in spaliul destinat desfEgurarii activit6fliprcstatorului;
9.8. De a monitoriza acordarea serviciilor sociale in conformitate cu cerinlele prezentului contract,

10. Obliga{iile Achizitorului
10.1 ^td 

pldteasca prestatorului lunar, contravaloarea serviciilor prestate tn luna anteriourd, pe

baza facturii detaliate (numdr de beneficiari, servlciile prestate) tnsolitd cle documente
justi/icative din care sd rezulte preslarea serviclllor;
10.2. SA urm[reasod qi sE verifice modul in care sunt respectate standardele de calitate pentru

serviciile acordate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic6;

10.3, SA informeze prestatorul cu privire Ia modificbrile legislative aplrute in timpul deruldrii
prezentului contract;
10.4. 56 respecte, conform legii, confidentialitatea tuturor datelor qi informaliilor primite de la
prestator gi s[ asigure securizarea acestor date;
10.5. SA asigure accesul prestatoruluilabazade date pe care o deline referitor la furnizorii de
servicii sociale, tn situalia in care aceste date sunt necesare solufiondrii cazurilor aflate in evidenfa
serviciului care face obiectul contractului, qi s6 asigure securizarea acestora;
10.6. Sb asigure prestatorului indrumare metodologicd cu privire la domeniul serviciilor sociale.

11. Drepturile Prestatorului
ll.l. De a primi, din partea achizitorului, contravaloarea serviciilor prestate, calculatd pentru
beneficiar/zilpe tipuri de servicii sociale,
11,2, De a primi din partea autoritdlii contractante indrumare metodologicE;
11.3. De a participa la gedintele autorit6tii contractante in cadrul cbrora se iau decizii cu impact
asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
11.4. De a primi din partea achizitorului indrumare metodologicE, la solicitare;
11,5. De arcaliza actiuni, activitdli, proiecte la care s[participe benefrciarii gi sd ofere serviciile
sociale specializate;
I 1.6, De a diversifica serviciile specializate in functie de nevoile beneficiarilor;
11.7 De a aduce imbun6t6Jiri procedurilor de lucru tn vederea atingerii scopului prezentului
contract, cu respectarea legislaliei ln vigoare.

12. Obliga{iile Prestatorului
12.1, Se acorde serviciile sociale respectdnd standardele de calitate privind serviciile sociale qi in
conformitate cu propunerea tehnicd din caietul de sarcini;
12.2. sd predea achizitorului ln primele 10 zile ale lunii, factura emis6 pentru
insoliti de documentele justifisative precizate in caietul de sarcini din care sd

luna precedentE,
rezulte prestarea

serviciilor in luna precedentd,
12,3, sa respecte, conform legii, confidenfialitatea datelor gi informa{iilor in
prezentului contraot;

legdturd cu obiectul

12'4. SI intocmeasci contracte de furnizare de servicii pentru fiecare beneficiar al serviciilor
sociale.
12.5. Sn respecte tegislafia in domeniul securittr(ii 9i strnfitl{ii in munc[, a situafiilor de
urgenf6 qi de mediu s[ ia toate mlsurile prevlzutc de domeniul securitlfii gi sintrtifii in
munc[ gi a situafiilor urgenf[.

13. San^cfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
l3.l - In cazul in cate, din vina sa exclusivd, prestatoiul nu reuqegte sd-qi execute obligaJiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce-din pielut contractului, ca
penalithli, o sum[ echivalent6 cu o cot[ procentuali de 0,1 Yo, dinpreful obligaliilor neindeplinite
sau indeplinite necorespunzdtor, pentru fieoare zi de intfuziere, pani ta tnJeilinirea efectivd a
acestora,



13.2 - in cazul ln care achizitorul nu onoreaz[ plIlile in termen de 30 de zile de la expirarea

perioadelor convenite, atunci acesta are obtigafia de aplEti ca penalitetri o sumd echivalent6 cu o

cotd de 0,1 % din plata neefectuat[, penttu fiecare zi delntfuziere, pAnI la achitarea facturii.

13.3 - Neexecutarea obligatiilor stabilite in satcina fiec[reia dintre pe4ile din prezentul contract
atrage desfinlarea acestuia de drept, f6r[ punerea in intdrziere gi fHrE interventia instanfei de
judecat[,

13,4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunfa unilateral contractul de servicii, in cel mult
30 de zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevlzute la data tncheierii
contractului gi care conduc la modificare clauzelor contractuale ln aga m[sur6 lncdt lndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrar[ interesului public.

13.5 - In cazul prevEzut la subclauza 13.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunz6toare pentru partea din contract tndeplinitd p6nd la data denun{irii unilaterale a

contractului,

14. Alte responsabilitE{i ale prestatorului
l4.l - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prev6zute in contract cu

profesionalismul qi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
propunerea sa tehnic6,

(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sE asigure resursele
umane, materialele, echipamentele qi orice alte asemenea, fre de natur[ provizorie, fie definitivd,
cerute de qi pentru contract, ln mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este prev6zut6 in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

14,2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea servisiilor menlionate in oferta sa

tehnic[ qi in caietul de sarcini. Totodat6, este r6spunzdtor atdt de siguranla tuturor operatiunilor gi

metodelor de prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toat6 durata
contractului.

15. Alte responbilitlfi ale achizitorului
15.1 - Achizitorul se oblig6 sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitdli gi/sau informalii pe

care acesta le cere gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului,

16. Verificlri
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini,
16.2 - Verificirile vor fi efectuate de c[tre Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte

in domeniul Asistenfei Sociale, Relafia cu Asocia{iile qi Fundafiile, al achizitorului, prin
persoana imputernicit[ in acest scop.

17. Amendamente
l7.l - Pdrfile contraotante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul apariliei unor circumstanle
carc Tezeazd interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevEzute la data
incheierii contractului.

18. Subcontractanti
18.1 ' Prestatorul are obligafia, ln cazul ln care parfi din contract le subcontracleazd, de a

incheia contracte cu subcontractanlii desemnati, ln aceleagi condilii ln care el a semnat contractul
cu achizitorul.

18,2 '(l) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
tnohoiato cu suboontraotanlii dosemnafi.



18.3 - (l) Prestatorul este pe deplin $spunzltor fatr[ de achizitor de modul in care indeplinegte

c0ntmctul,
(2) Subcontractantul este pe deplin r6spunz[tor fati de prestator de modul in care igi

indeplinegte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd aceqtia

nu igi indeplinesc partea lor din contract,
18.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preful contractului gi va fi
notifi cat6 achizitorului.

I 9, Rezilierea contractului
19.1. Constituie motiv de reziliere a contractului urm[toarele:
a) nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de c6tre una dintre p6rfi;
b) incilcarea de cdtre furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacd este

invocat6 de autoritatea contractantd;
c) retragerea sau anularea de cdtre organele de drept a acreditirii furnizorului gi/sau a licenfei de

funcfionare a serviciului social, expirarea valabiftta1ii acestora ori limitarea domeniului de
activitate pentru care fumizorul a fost acreditat, in situafia ln care aceastd limitare afecteazd
acordarea serviciilor prevbzute de prezentul contract, precum qi suspendarea sau retragerea
acredit6rii;

d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, ln mEsura in care este afectat[ acordarea
serviciilor prevdzute in prezentul contract.

19.2. Autoritatea contractantd igi rezervi dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii in
cel mult 30 de zile de la aparilia unor circumstan{e care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului qi care conduc Ia modificarea prevederilor acestuia ln aqa m[surd lnc6t tndep]inirea
contractului respectiv ar fi contrarE interesului public.

20, Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligafia de a nu transfera total sau pa(ial obligaliile sale asumate prin

contract, fEr6 si ob1in6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind orice alte obligalii

asumate prin contract.

21. Forfa majortr
2\.! - Forfa majord este constatatE de o autoritate competentE.
21,2 '_For[a majord exonereazl, pdr\ile contractante de lndeplinirea obliga]iilor asumate prin

prezentul^oontract, pe toat6 perioada ln care aceasta actioneaza,
21,3 -.lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar f6r6

a p-reiudicia drepturile ce li se cuveneau parlilor p6n6la apariTiaacesteia.
2l'4 - Partea contractantd care invoc[ fo(a majora are otfiga1ia de a notifioa celeilalte p6rfi,

imediat qi in mod complet, pt'oducerea acesteia qi s[ ia orice masuri care ti stau Ia dispozilie in
vederea limit6rii consecintelor,

. 2.1'1- Dac[ forfa major6 aofioneazd sau se estimeazfl cd va actiona o perioadd mai mare de 6luni, fiecare parte va avea dreptul s[ notifice celeilalte pa4i inr.turea de plin drept a prezentului
contract, fdr[ ca vreuna dintre p6rfi sE poat[ pretinda celeitaite daune-intereie. 

:

22. Solufionarea litigiilor
22'l - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolyape cale amiabil6,prin tratative directe, orice neinlelegere iau disputd care se poate ivi tntre ei tn cadrul sau inlegiturd cu indeplinirea contractului. -



22,2' Dac6, dup6 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul giprestatorul nu reugesc
sd rezolve in mod amiabil o divergenf[ contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solutioneze de c6tre instantele judec[toregti din Rom6nia,

23. Limba care guverneazd contractul
23,1, - Limba care guverneazd, contractul este limba rom6n6.

(2) Orice document scris trebuie iruegistrat at6t ln momentul transmiterii, c6t gi in
momentul primirii.

24,2 'Comunic6rile intre p[rli se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail, cu condilia confirm6rii
in scris a primirii comunicErii.

25. Legea aplicabiltr contractului
25.1 - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

. P6rfile au inleles sd incheie astizi 15.10.2021 prezentul contract tn dou6 exemplare, c6te
unul pentru fiecare parte,

24. Comuniclri
24.1 - (1) Orice comunicare dintre pirfi, referitoare

sE fie transmis6 in scris.

Achizitor,
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

srcHr$OARA

la indeplinirea prezentului contract, trebuie

Prestator,
FUNDATIA VERITAS SIGHI$OARA

Director executiv, ,1r( yr)!)ti.i-',
Doina - Victoria BAD,.,I . r,'.;ii,!),ir, rf;)

B i rou Achizilii P ub li.e, Strategi i, p r ;er;W' u 

"' / .,'if
Proiecte,Administrativ - "l{1r,ir'iriri

$ef Birou, Eleq4, Adriana POPOVICIU

Birou economico- y'*un"iur, 
Resurse Umane,

Informatica, Monitorizare qi Analiz[ Statistic[
Consilier principal, Raluca - Dorina TOMULET

Compartimentului Strategii, pqqgrame, proiecte
in domeniul. asistenf ei.-s o ci ale t * - 

tlagia cu asocialiile gi fundafi ile,
Consilier principal, Rtrzvan -N+elian MARIAN

I

Avizat, C. j . Dragoq- 2Suril$$p.BAN


