
Directia de Asistenta Sociala a 
Municipiului Bacau 
Nr. .............................................. 

Prestator 
 
Nr. …………………………………………………… 
 
 

CONTRACT 
  
1. PARTILE CONTRACTANTE 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACAU, cu sediul in Bacău, Str. 
Stefan cel Mare, nr. 17A, cod fiscal 15370567, CONT IBAN RO82TREZ24A685050203030X, 
deschis la TREZORERIA BACĂU, telefon 0234 / 581643 fax: 0234 / 586492, reprezentată legal 
prin DIRECTOR, DANIELA POZÎNĂREA, in calitate de ACHIZITOR 
 

Si 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________, in calitate de PRESTATOR 
 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Contract de prestari servicii de distributie tichete valorice cu valoare declarata de 150 
lei/carnet. Distribuirea tichetelor valorice se va realiza pe baza de borderouri de 
livrare/confirmare de primire centralizata pentru trimiterile de corespondenta neprioritara 
interna cu confirmare de primire si serviciul suplimentar asigurarea valorii.  

 
 

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Contractul se incheie incepand cu data 28.11.2022 si este valabil de la data semnarii 
acestuia de catre ambele parti pana la data de 31.12.2022. 
 
4. DEFINITII 
4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. Contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre 
ACHIZITOR si un PRESTATOR de servicii; 
b. ACHIZITOR si PRESTATOR – partile contractante, astftel cum sunt acestea denumite in 
prezentul contract; 
c. Servicii – activitati a caror prestare fac obiectul contractului; 
d. Forta majora – un eveniment mai presus de vointa partilor, care nu se datoreaza culpei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargo, greve, enumerarea nefiind limitativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus, care fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
e. Zi – zi calendaristica; an – 365 de zile. 
 

 
5. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI  
5.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

5.1.1. De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in 
afara acelor   persoane implicate in indeplinirea contractului; 

5.1.2. De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de 
derulare a contractului, in alt scop decat in acela de a-si indeplini obligatiile 
contractuale; 

5.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se 
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea 
indeplinirii contractului; 

5.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de nformatii 
referitoare la contract daca: 
5.3.1. Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la 

cealalta parte contractanta; sau 
5.3.2. Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 

contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 
5.3.3. Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 



 
 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
- Caietul de Sarcini 
- Propunerea Tehnică a prestatorului 
- Propunerea Financiară a prestatorului 
- Anexa tarif aplicat 
- Anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
7. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI 

Prestatorul se obliga: 
7.1. Sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului conform cerintelor specificate in Propunerea 
tehnica, anexa la prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului. 
7.2. Prestatorul va urmări respectarea încadrării în limita de venituri din pensii, respectiv venitul în 
lei / lună conform limitei din Listelor de distribuire și va consemna cuantumului pensiei fiecărui 
beneficiar în baza cupoanelor de pensie aferente uneia dintre lunile Septembrie, Octombrie sau 
Noiembrie 2022, a seriei actului de identitate, a seriilor tichetelor sociale distribuite și a semnăturii 
de primire din partea fiecărui beneficiar, după identificarea acestuia în baza actului de identitate în 
original în listele de distribuire, conform Caietului de sarcini. Pentru trimiterile pentru care nu s-a 
reușit distribuirea, în mod obligatoriu, se va face mențiunea motivelor de nedistribuire a tichetelor , 
conform Caietului de sarcini. 
7.3. Prestatorul este responsabil pentru gestionarea și distribuirea trimiterilor cu valoare 
declarată și este obligat să despăgubească achizitorul, cu valoarea prejudiciată, pentru 
nerespectarea obligațiilor stabilite prin acest contract.  
7.4. Vor fi facturate și plătite toate serviciile prestate doar după completarea cu toate informațiile 
din Listele de distribuire - pentru carnetele distribuite, cât și completarea motivelor nedestribuirii - 
pentru carnetele nedistribuite, conform numărului de beneficiari de pe liste, inclusiv pentru cele 
pentru care nu s-a reușit distribuirea doar dacă se respectă Caietul de Sarcini. 
 
8. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI 
Achizitorul se obliga: 
8.1. Sa predea carnetele cu tichete valorice in valoare totala de 150 lei/carnet ce fac obiectul 
contractului conform cerintelor specificate in prezentul contract si in Propunerea tehnica, anexa 
la prezentul contract, pe durata orelor de program si sa transmita electronic fisierul in format 
“Excel”  cu datele destinatarilor. Predarea se va efectua pe baza de proces-verbal conform 
propunerii tehnice. 

 

 
9. MODALITATI DE PLATA 
9.1. Pretul prestatiilor este cel rezultat din perceperea tarifelor din Propunerea financiara, anexa 
la prezentul contract. Valoarea prezentului contract este de ……….. lei, fara TVA, la care se 
adauga ………………… lei TVA. Tariful pentru serviciul de distribuire sau incercare de distribuire (cu 
indeplinirea tuturor obligatiilor prestatorului mentionate in Propunerea tehnica și în Caietul de 
Sarcini) a carnetelor de tichete valorice este de ……….. lei/bucata la care se adauga TVA.   
9.2. Prestatorul va emite factură, în ultima zi a lunii, după respectarea punctului 7.2, din 
prezentul contract, privind consemnarea în tabel a veniturilor conform cuponului de pensie și 
după semnarea achizitorului a  procesului-verbal de recepţie, la sfârşitul perioadei de livrare. 
9.3.  Factura pentru serviciile prestate va fi achitată de către Achizitor în termen de maxim 30 de 
zile de la data primii acesteia. 
9.4. Dacă Achizitorul nu respectă termenul de plată a contravalorii facturilor emise de Prestator, 
acesta va fi obligat să plăteasca penalităţi calculate la nivelul dobanzii legale penalizatoare 
aplicabile în raporturile dintre profesionişti potrivit prevederilor Legii nr.72/2013 cu modificările şi 
completările ulterioare începand cu prima zi urmatoare termenului convenit.  
9.5. In caz de pierdere, furt sau distrugere totală Prestatorul raspunde față de Achizitor pentru 
serviciile ce fac obiectul contractului potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
13/2013 privind serviciile poștale, cu modificarile și completarile așa cum a fost aprobată prin 
Legea nr. 187/2013. 
9.6. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parți, în mod 
culpabil si repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat. 
9.7. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la scadentă 
Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onoreaza facturile, 
Prestatorul va relua prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului.  
 



 
10. ACTUALIZAREA  PRETULUI  CONTRACTULUI 
10.1. Tarifele din Anexa Propunere financiara la prezentul contract sunt ferme si nu pot fi 
modificate pe toata perioada derulării contractului. 
 
11. INCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
11.1. Prin comun acord, partile convenind la incetarea contractului. 
11.2. Prin denuntare unilaterala de catre oricare din parti, cu un preaviz de 15 (cinsprezece) 

zile calendaristice. 
11.3. Prin reziliere de plin drept de către Achizitor, în situația în care Prestatorul nu-și respectă 

în mod culpabil oricare dintre obligațiile prevazute în caietul de sarcini și propunerea 
tehnică, anexe la contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte 
formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă către Prestator cu 5 (cinci) zile 
lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și daca Prestatorul nu își execută 
obligațiile până la expirarea termenului de preaviz. 

11.4. Prin reziliere de plin drept de către Prestator, în situația în care Achizitorul nu-și respectă 
în mod culpabil oricare dintre obligațiile prevazute în cadrul art. 8 și propunerii tehnice 
anexa la contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte 
formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă Achizitorului cu 5 (cinci) zile 
lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă Achizitorul nu își 
îndeplinește până la expirarea termenului de preaviz obligațiile prevazute în acest 
contract. 

11.5. In caz de lichidare, faliment, dizolvare. 
11.6. In oricare dintre cazurile de incetare prevazute mai sus, fiecare dintre parti isi va indeplini 

obligatiile asumate pana la data incetarii efective a Contractului. 
 
12. FORTA MAJORA 
12.1. Nici una din parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod 

necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a 
fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 

12.2. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile imprevizibile la 
momentul incheierii contractului si de neinlaturat, independente de vointa partii care 
invoca forta majora, ce include, dar nu se rezuma la greve, razboaie sau revolutii, 
incendii, inundatii, cutremure, epidemii, embargouri, sau restrictii de carantina si care, 
survenind dupa incheierea contractului, impiedica sau intarzie, total sau partial, 
indeplinirea obligatiilor izvorand din acest contract. 

12.3. Cazul de forta majora va fi notificat de catre partea care il invoca, in termen de 10 (zece) 
zile calendaristice de la data aparitiei.  

12.4. Daca in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv 
nu inceteaza, oricare din parti poate sa denunte unilateral contractul, cu o notificare 
prealabila de 5 (cinci) zile calendaristice, fara ca vreuna dintre acestea sa poata pretinde 
daune-interese. Cazul de forta majora nu exonereaza partile de executarea obligatiilor 
scadente la data aparitiei cazului de forta majora. 

 
13. NOTIFICARILE SI CORESPONDENTA INTRE PARTI 
13.1. Orice notificare/corespondenta intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

este valabil comunicata daca este predata sau transmisa la adresele convenite de parti si 
mentionate in cuprinsul prezentului contract. 

13.2. Notificarea/corespondenta se transmite prin trimitere de corespondenta cu confirmare 
postala de primire, prin email sau prin fax.  

13.3. Notificarea/corespondenta se considera primita la data semnarii de catre registratura 
partii destinatare a confirmarii de primire, in prima zi lucratoare dupa cea in care au fost 
expediate prin fax sau la data transmiterii prin email. 

13.4. Schimbarea adreselor (inclusiv adresa de email) sau numarului de telefon/fax nu este 
opozabila decat dupa trecerea a cel putin 2 (doua) zile lucratoare de la data la care s-a 
primit notificarea privind schimbarea adreselor sau a numarului de fax/telefon.  

 
14. INVALIDAREA CLAUZELOR  
14.1. In cazul in care o clauza a prezentului contract se perima, devine ilegala, nula sau 

imposibil de executat ca urmare a incidentei unui act legislativ ulterior semnarii 
prezentului contract, celelalte prevederi contractuale isi mentin valabilitatea, in masura in 
care este posibil si nu contravin noilor cerinte legale. In situatia in care noile 



reglementari, care nu erau in vigoare la data semnarii prezentului contract, contravin 
total sau partial mai multor prevederi contractuale, partile convin renegocierea cu buna 
credinta a clauzelor respective. 

 
15. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
15.1. ACHIZITORUL si PRESTATORUL vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabila orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului. Daca dupa 15 (cinsprezece) zile calendaristice de la 
inceperea procedurilor de conciliere directa, ACHIZITORUL si PRESTATORUL nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, oricare parte va putea apela in vederea 
solutionarii litigiului, la instantele judecatoresti competente din Romania, de la sediul 
Prestatorului. 

 
16.   DISPOZITII FINALE 
16.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre parti. 
16.2 Prezentul contract impreuna cu Anexele la acesta, care fac parte integranta din acesta, 
reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara 
incheierii contractului, referitoare la acelasi obiect. 
16.3. Prezentul contract este incheiat cu respectarea prevederilor legale si se supune legislatiei 

romane in vigoare. 
16.4. Partile nu vor savarsi, autoriza sau permite nici o actiune care ar determina Partile si/sau 

afiliatii partilor sa incalce oricare din legile sau reglementarile anticoruptie in vigoare. Aceasta 
obligatie se aplica in special platilor ilegale catre functionari de stat, reprezentanti ai 
autoritatilor publice sau asociatii lor, familii sau prieteni apropiati. Fiecare Parte se obliga sa 
nu ofere sau sa primeasca, sau sa nu fie de acord sa ofere, oricarui angajat, reprezentant 
sau terta parte care actioneaza in numele celeilalte parti si nici sa accepte sau sa fie de acord 
sa accepte de la un salariat, reprezentant sau terta parte care actioneaza in numele celeilalte 
parti, nici un dar sau beneficiu, fie numerar sau sub alta forma, care nu se cuvin legal 
primitorului, in legatura cu negocierea, incheierea sau executarea acestui Contract. Partile se 
vor notifica reciproc prompt, daca iau la cunostinta sau au suspiciuni specifice privind orice 
forma de coruptie legata de negocierea, incheierea sau executarea acestui Contract. 

16.5. Partile confirma ca fiecare clauza a prezentului contract a fost negociata si agreata in mod expres. 
16.6. Partile declara si confirma ca au autoritatea corporativa de a semna si derula prezentul contract. 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, din care unul pentru Prestator si unul pentru 
Achizitor, avand aceeasi forta probanta, si intra in vigoare de la data semnarii sale de catre ambele parti. 
 

 
Achizitor, Prestator, 

 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

A MUNICIPIULUI BACĂU  
Director  

Daniela Pozînărea  
  
  
  
  

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget  
Lorena Mazilu  

  
  
  
  
  

Vizat Juridic  
Cons. Jr. Iulian Axente  

  
  
  
  
  
  
  



ANEXA CONTRACT 
 

Directia de Asistenta Sociala a 
Municipiului Bacau 
Nr............................................... 

Prestator 
 
Nr. …………………………………………………… 
 

Tarif distribuire tichete valorice prin serviciul corespondență internă cu confirmare de primire pe 
bază de borderou și serviciu suplimentar Asigurarea valorii (valoare declarată: 150 lei): 
 

Nr. crt. Tarif / bucată fără Tva 
1  

 
Cantitate (bucăți) Valoare contract / lei fără Tva 

(Cantitate x tarif / buc) 
13.117  

 
Achizitor, Prestator, 

 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

A MUNICIPIULUI BACĂU  
Director  

Daniela Pozînărea  
  
  
  
  

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget  
Lorena Mazilu  

  
  
  
  
  

Vizat Juridic  
Cons. Jr. Iulian Axente  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


