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                                                       ACORD - CADRU 

DE PRESTĂRI SERVICII DE RESTAURANT ȘI DE SERVIRE A MÂNCĂRII 

NR. __________/___________ 

 

 

1.PREAMBUL 

              În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de 

Guvern 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 Acord  - Cadru 

 

Între 

 

         CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA, str. Alexandru Ghica, zona bloc 715A, 

Alexandria, județul Teleorman, email csmalexandria@gmail.com, telefon 0762212905, cod 

fiscal 39520211,cont IBAN RO62TREZ24G670501200301X, cont deschis la Trezoreria 

Alexandria, reprezentat prin domnul Ciobanu Bogdan Florentin, având funcţia de Sef 

Serviciu, în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte, 

     și  

S.C. ________________ S.R.L. _______________, nr. __________, sector/județ 

___________, telefon ___________ , fax ___________, având codul fiscal RO _________, 

cont IBAN, deschis la TREZORERIA ALEXANDRIA reprezentată prin __________________, 

în calitate de Promitent-Prestator, pe de alta parte,a intervenit prezentul acord-cadru în 

condițiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare a 

acestuia. 

2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

- acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 

contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor 

şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o 

anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în 

vedere;   

- contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca 

obiect prestarea de servicii , altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție 

publică de lucrări; 

- promitentul - achizitor şi promitentul/ii - prestatori – părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul acord cadru; 

- preţul acordului cadru - preţul plătibil promitentului-prestator de către promitentul-

achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 

obligaţiilor asumate prin contract; 
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- standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in 

caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 

- forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care 

împiedică în tot sau în parte executarea obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract si 

este constatată de o autoritate competenta; 

- prin conflict de interese - se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 

contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 

rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 

interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire; 

- penalitate contractuală -despăgubirea stabilită în acordul-cadru, plătibilă de către una din 

părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract(majorări de întârziere și/sau 

daune-interese); 

- Zi-zi calendaristica cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare  

3. INTERPRETARE 

3.1. În prezentul acord cadru, cu excepţia  unei prevederi contrare exprese, cuvintele la 

forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis 

de context. 

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi 

nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. 

Părțile au convenit să încheie prezentul Acord cadru de prestare de servicii de 

restaurant și de servire a mâncării, ca urmare a aplicării procedurii de achiziție publică 

................., invitației de participare cu numărul ................., conform Legii 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, și a actelor normative pentru aplicarea ei, cu 

respectarea următoarelor clauze: 

4. Obligații ale promitentului-prestator 

4.1. Promitentul-prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

promitentul-achizitor, să presteze serviciile în condițiile convenite în prezentul acord-cadru; 

4.2. Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte calitatea prevăzută în 

Caietul de Sarcini; 

4.3. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin 

prezentul acord-cadru; 

4.4. Promitentul prestator se obligă să mențină prețul pe care l-a precizat în Oferta 

Financiară pe toată durata de valabilitate a prezentului acord-cadru; 

4.5. Promitentul-prestator răspunde pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul 

acord-cadru și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate Promitentului Achizitor. 

5. Obligații ale promitentului-achizitor 
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5.1. Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite 

promitentului prestator, să recepționeze serviciile prestate în condițiile convenite în prezentul 

acord-cadru, conform articolului 2. 

5.2. Promitentul-achizitor are obligația de a nu încheia un contract cu un alt operator 

economic având același obiect cu cel al acordului-cadru de față pe perioada derulării 

prezentului acord cadru. Astfel, autoritatea contractantă are posibilitatea de a organiza o 

nouă procedură de atribuire în vederea încheierii unui acord cadru având același obiect ca și 

acordul cadru aflat în derulare, cu condiția ca încheierea contractelor subsecvente noului 

acord cadru să nu se realizeze în perioada de valabilitate a prezentului acord-

cadru(indiferent de modalitatea de încetare), ci numai după finalizarea acestuia din urmă. 

6. Prețul unitar 

6.1. Prețul unitar al serviciilor este de 28 de lei/ porție, fără TVA, 30,52 lei/porție, cu TVA. 

6.2. Numărul estimat de porții este de 43665. 

6.3. Valoarea totală pentru intregul acord cadru estimat  este de 1.222.620 lei, fără TVA, 

1.332.655,80, cu TVA. 

6.4. Avansul 

6.4.1. Se acorda conform H.G. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de 

cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri 

publice. 

7. Cantitatea previzionată 

7.1. Cantitatea previzionată de servicii ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente 

este în funcție de necesitățile Clubului și fondurile existente. 

8. Durata acordului-cadru 

8.1. Durata prezentului acord-cadru este de  maxim 12 luni, 01.01.2023- 31.12.2023. 

8.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte de la data de  01.01.2024. 

9. Ajustarea prețului 

9.1. Ajustarea pretului se poate efectua, fiind reglementată de prevederile art. 164 din H.G. 

395/2016. 

10. Neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

10.1. Prezentul acord cadru încetează de drept: 

a) prin ajungerea la termen 

b) prin acordul de voință al părților, exprimat printr-un act adițional la acordul cadru 

c) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor 

proceduri diferite în raport cu anumite praguri valorice precizate în legislație 

d) în cazul imposibilității fortuite de executare a obiectului acordului cadru 

e) promitentul achizitor își rezerva dreptul de a denunța unilateral prezentul acord cadru, 

printr-o notificare scrisă, fără nicio compensație, în cazul în care se încheie acorduri 

cadru/contracte subsecvente de către Club, în calitate de autoritate contractantă. În acest 

caz, promitentul prestator are dreptul de a pretinde numai  plata corespunzătoare pentru 

partea din acord cadru /contract subsecvent îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

prezentului acord cadru. 
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f) promitentul achizitor își rezerva dreptul de a denunța unilateral prezentul acord cadru în 

situația în care acesta nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent Prestator respectiv, având în 

vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care 

a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

g) acordul cadru este reziliat pe deplin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția 

instanței de judecată în cazul în care una din părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale 

sau și le îndeplinește corespunzător. 

11. OBIECTUL ACHIZITIEI 

11.1. Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil 

contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării serviciilor de 

restaurant și de servire a mâncării, astfel cum au fost solicitate și ofertate de către 

promitentul – prestator prin oferta depusă. 

     Asigurarea pregatirii, prepararii si servirii celor doua mese zilnic (pranzul si cina) 

se va face altfel: 

Masa de pranz (dejunul), compus din: 
- Ciorba/supa (minim 70 gr carne)  
- Fel principal (250 gr carne, 200 gr garnitura, 

100 gr salata, desert, 500 ml apa plata si 100 gr paine). 
Masa de seara (cina): 

- Gustare (100 gr mezeluri /lactate/paste) 
- Fel principal (250 gr carne/300 gr carne, 200 

gr garnitura, 100 gr salata, fructe, 500 ml apa plata si 
100 gr paine), 

12.DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU 

12.1. Documentele acordului-cadru sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, 

b) fișa de date 

c) formularele 

d) contractele subsecvente 

e) pontajele lunare care însoțesc contractele consecvente  si tabelul nominal cu semnaturile 

sportivilor care au beneficiat de masa. 

6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul că anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 

13.  CONFLICTUL DE INTERESE  

13.1.  Promitentul – prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta 

orice situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea 
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executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în 

mod obiectiv şi imparţial.  

13.2. (1) Promitentul-prestator garantează că va înlocui, imediat şi fără nici un fel de 

compensaţie din partea promitentului-achizitor, orice membru al personalului său care se află 

într-o astfel de situaţie de conflict de interese şi va notifica în termen de 5 zile despre această 

situaţie, în scris, promitentul-achizitor. 

         (2) În situaţia în care promitentul-prestator cu care s-au încheiat contracte subsecvente 

în baza prezentului acord-cadru se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie 

care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării 

contractelor subsecvente şi nu notifică promitentul, aceasta dă dreptul promitentului – 

achizitor de a rezilia contractul subsecvent, fără obligaţia notificării formale a promitentului –

prestator. 

14. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

13.1. Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de 

acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. 

13.2. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini 

obligațiile din prezentul acord-cadru. 

13.3. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor dacă: 

- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 

contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente, 

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

13.4. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor 

realiza în conformitate cu prevedrile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea 

legislației naționale în materie în scopul îndeplinirii acordului-cadru.  

15. COMUNICĂRI 

15.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie 

să fie transmisă în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte 

mijloace decât cele electronice. 

15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

16. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

16.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. 

16.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor notifica reciproc 

în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea 

disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul 

soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la 

cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. 
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16.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita 

ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor 

legale în vigoare. 

17. ÎNCETAREA ACORDULUI- CADRU 

17.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 

- prin ajungerea la termen 

 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

-  prin acordul de voinţă al părţilor; 

-  prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, 

cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. 

17.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru  

sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a 

denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situaţii:  

 a) promitentul-prestator se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care 

ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice ;  

  b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului-prestator respectiv, având în vedere 

o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 

constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

  c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale 

în vigoare. 

18. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI CADRU 

18.1. Legea care guvernează acest acord cadru şi în conformitate cu care acesta este 

interpretat este legea română. 

19. DISPOZIŢII FINALE 

19.1. - Prezentul  acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, astăzi, 01.01.2023, 

două pentru promitentul achizitor și unul pentru promitentul prestator. 

 

                PROMITENT- ACHIZITOR                                   PROMITENT - PRESTATOR  
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