
                  CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. ___ /__________ 

 

1.  PARTILE CONTRACTANTE 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES adresa Com. Tulgheș, nr.342, telefon/fax 

0266/338188, cod fiscal 4367728,  reprezentata prin EC.CSIBI VERONICA  functie 

MANAGER , in calitate de BENEFICIAR  

 

Si 

..................................................... din ........................................ Str. ............, Nr. .......... 

Jud......................., Cod fiscal........................., Nr. Inregistrare ..................................., reprezentat 

prin ................................................... 

convin incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze. 

2.  OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1.   Prezentul contract are ca obiect servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare (la nevoie 

deparazitare) in spatiile  Beneficiarului situate  in Tulghes, nr.342, Jud.Harghita numai in zile 

lucratoare  stabilite de comun acord. 

 

2.2.   Operatiunile de dezinsectie și dezinfectie  vor fi efectuate astfel: 

 

-Etapa I-a cuprinsa intre :     16 ianuarie 2020  - 31 martie 2020   

-Etapa a II-a cuprinsa intre :  1 aprilie   2020  – 30 iunie   2020   

-Etapa a III-a cuprinsa intre : 1 iulie      2020  –  30 septembrie 2020   

-Etapa a IV-a  cuprinsa intre : 1 octombrie 2020  – 31 decembrie 2020   

 

Serviciile de deratizare vor fi efectuate bianual, astfel: ianuarie și octombrie 2020. 

 

2.3.Orice operatiune suplimentara in caz de nevoie se poate efectua la solicitarea Beneficiarului. 

3.  PRETUL  

3.1. Pretul aferent serviciilor prestate este : 

DEZINSECTIE  = .............. lei mp 

DEZINFECTIE  = .............. lei  mp 

DERATIZARE   = .............. lei  mp  

 

4.  DURATA CONTRACTULUI  
4.1.   Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil 1 an.  

4.2    Orice modificare a contractului se poate face prin act aditional. 

4.3.   Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti, cu un preaviz de 30 zile. 

 

5.  OBLIGATIILE PRESTATORULUI 

5.1.   PRESTATORUL se obliga: 

- sa furnizeze serviciile care fac obiectul prezentului contract cu profesionalism si 

promptitudine,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 



- să respecte indicatiile de folosire date de producător și sa utilizeze numai substante si 

echipamente certificate si avizate de Ministerul Sanatatii, ecologice, biodegradabile, fara 

efect toxic asupra organismului uman, cu respectarea stricta a normelor de securitate si 

igiena specifice fiecarui produs, in acest sens va prezenta la fiecare etapa copie de pe 

Avizul produsului folosit emis de Ministerul Sanatatii. 

- repetarea lucrarilor in cazul in care prima lucrare nu a fost eficienta in 48 ore de la 

executare pe cheltuiala sa; 

- sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte 

normele de securitate si sanatate in munca si PSI; 

- sa asigure lucratorilor echipament de protectie si lucru corespunzator; 

- sa semneze procesul-verbal de prestare, intocmit in 2 exemplare, impreuna cu 

Beneficiarul. 

6.OBLIGATIILE BENEFICIARULUI  

6.1.   BENEFICIARUL se obliga: 

- sa puna la dispozitia Prestatorului spatiul de tratat, sa respecte indicatiile date de 

prestator. 

- sa achite contravaloarea serviciilor executate de catre Prestator conform Art.7.3. din 

prezentul contract; 

- sa informeze cu cel putin 5 zile inaintea datei prestarii ; 

- sa faca cunoscute regulamentele interioare si PSI angajatilor Prestatorului. 
 

7. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA  

7.1. Facturile aferente serviciilor sunt emise dupa fiecare prestare, in baza Procesului verbal de 

prestare.  

7.2. Facturile vor fi emise de Prestator in lei, si vor fi trimise la sediul Beneficiarului.  

7.3.  Beneficiarul va efectua plata prin ordin de plata, in contul indicat de prestator in termen 60 

zile. 

8.GARANTII 

8.1.  Garantia oferita de Prestator este de 3 luni pentru dezinsectie si de 30 zile pentru deratizare, 

iar pentru dezinfectie 30 zile. 

8.2. Garantia este oferita numai cu conditia respectarii periodicitatii prestatiilor, conform Art. 

2.2. din prezentul contract. 
 

9.PENALITATI DAUNE INTERESE 

9.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile 

asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul prestarii, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.036% pentru fiecare zi de intarziere din 

valoarea prestatiei neefectuate. 

9.2. In cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala de 0.036% din valoarea prestatiilor efectuate, facturate si 

neachitate.  

9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 

pretinde plata de daune interese.  
 

10. FORTA MAJORA 
10.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut 

dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca 



obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile 

legii. 

10.2.   Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti  existenta cazului de Forta 

Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.  

10.3.  Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia 

drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii 

contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce 

la indeplinire). 

10.4.   In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre 

partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara 

posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere 

contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice. 

 

 11. LITIGII 

11.1. Prestatorul si Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelagere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 

cu indeplinirea contractului.  

 

 12. NOTIFICARI  

12.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin fax 

confirmat, prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire.  

12.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, 

direct la sediul  Beneficiarului sau al Prestatorului, caz in care se va solicita confirmare de 

primire.  

12.3. Notificarile vor fi adresate, in lipsa de modificari notificate, in atentia persoanelor si la 

adresele urmatoare: 

 

13   DISPOZITII FINALE 
13.1.  Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane. 

13.2.  Contractul va putea fi modificat si/sau completat prin acte aditionale. 

Actele aditionale vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor. 

 

Prezentul contract a fost incheiat azi …………….., in 2(doua) exemplare originale, cate unul 

pentru fiecare parte. 

                           

 BENEFICIAR                                                                                      PRESTATOR                                             

 

Spitalul de Psihiatrie Tulghes                                                      .................................................... 

Manager, 

Ec.CSIBI VERONICA 

 

 

Dir.Financiar Contabil 

Ec. Bustihan Maria 

 

Comp. Achiziții Publice, Contractare 

Ec.Morosanu Gabriel 

 

Intocmit/Vizat 
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