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CONTRACT SUBSECVENT NR. …. 
Înregistrat sub nr………………/………………..încheiat în baza  

ACORDULUI CADRU  DE PRESTARI SERVICII 
Nr. ……………. 

 
 
 
 
În temeiul prevederilor Acordului Cadru nr...............din data de........, a intervenit prezentul contract subsecvent, 
încheiat  
 
 
 

1. Părțile contractante: 
 
 
.......................................................................  –, in calitate de ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte 
şi 
 
S.C. …………………………………., având sediul în ……….. nr….., bl……, sc…., et…., ap…., sector 
…Tel:……; înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerţului sub nr. ……., C.I.F. ……., având cont 
curent la …., cod IBAN ……., , TREZORERIA ….. …, , reprezentată prin …………………. în calitate de 
………. denumită în continuare 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) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c)preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, 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) forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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 enunţiativă. 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; 
f) zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
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. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 
 
4. Obiectul contractului  
4.1- Prestatorul asigura Achizitorului servicii ............................................. in conformitate cu prevederile 
prezentului contract. 
4.2- Prestatorul prestează achizitorului servicii specifice constand în: 
.................... 
 
Prezentul contract subsecevnt se încheie pentru o perioadă de ..... luni și încetează la atingerea termenului 
specificat sau la atingerea cantităților prevăzute mai sus. 
4.3 -  Prestatorul prestează serviciile fara a afecta programul zilnic de functionare a1 pietelor, asa cum este 
stabilit in functie de anotimp si/sau deciziile achizitorului; 
Serviciile sunt detaliate atât in anexa nr. ..... in oferta prestatorului (anexa nr. .....). la nevoie, completandu-se 
cu prevederile/cerințele legislative in domeniu, in vigoare la acest moment. 
 
5. Preţul contractului 
5.1.Prețul contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, este de ......... lei  la care se adaugă TVA (in 
calculul platii se utilizeaza pretul de .......... lei/luna, indiferent daca luna are 30 sau 31 de zile; pentru plata 
fragmentata sc utilizeaza pretul raportat la perioada prestarilor din luna respectiva); 
5.2. Costurile menționate includ toate cheltuielilc cu personalul, utilajele si consumabilele aferente, asa cum 
sunt planificate/declarate de prestator.  
5.3.Valoarea totală a contractului,  este  obtinuta pe baza preturilor unitare ofertate de prestator detaliate astfel: 
Material informativ – preț unitar.... lei; 
Material reportaj - preț unitar.... lei; 
Toate resursele necesare sunt asigurate de prestator. 

 
6. Durata contractului  
6.1. Durata prezentului contract subsecvent este de la data de ………….  până la data de …………... 
 
7. Prestarea contractului 
7.1 Prestarea contractului începe la data de............................... 
 
8. Documentele contractului  
Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică ce a stat la baza incheierii acordului-cadru;  
- propunerea financiară ce a stat la baza incheierii acordului-cadru; 
- caietul de sarcini ce a stat la baza incheierii acordului-cadru, inclusiv anexle sale; 
- anexa nr.... la contract. 
 
9.Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenita şi 
în conformitate cu obligaţiile asumate. 



9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contractul cadru si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile folosite şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.4 – În cazul în care, în urma controalelor  efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată 
Prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, aceștia au obligația să restituie, în 
timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalități, daunele – 
interese, majorările, dobânzile aferente, stabilite prin acte de control. 
9.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de 

Sarcini; 
 
10.Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la primirea facturii.  
10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va 
relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil (maxim 1 zi). 
 
 
11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenţia instanţelor de judecată 
si de a solicita daune interese pentru prejudiciul cauzat. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la scadență, acesta datorează Prestatorului o sumă 
egală cu valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculată pe zi de întârziere, din valoarea facturilor scadente 
si neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, conform art. 3 alin. 2 1 din Ordonanţa nr. 13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modifcările și completările ulterioare. 
11.3 Daunele-interese datorate de către Promitentul-Prestator vor fi plătite în termen de maxim 15 de zile de la 
data înștiințării primite din partea Promitentului-Achizitor sau vor fi deduse de către Promitentul-Achizitor din 
orice sume datorate Promitentul-Prestator 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică si cerintele 
caietului de sarcini. 



12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului. 
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţişi/sau informaţii pe care acesta le-
a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. Recepţie şi plată 
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
14.2- Achizitor are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile legale din propunerea tehnica si caietul de sarcini. 
14.3 Beneficiarul are dreptul de a verifica zilnic, saptamanal si lunar modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu propunerea tehnico-financiara. 
Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, beneficiarul avand obligatia 
de a notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti in acest sens. 
14.4 Plata prestatorului se va face in baza facturii emise in termen de 30 de zile de la primirea si inregistrarea 
la Autoritatea Contractanta. 
 
15. Începere, finalizare, întarzieri, sistare  
15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data ................... 
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si  
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
15.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie  sa respecte impunerile caietului de sarcini 
(2) In cazul in care: 
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau  
ii) alte circumstantene obisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze 
a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
15.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
16. Incetarea contractului 
16.1 - Prezentul contract încetează in urmatoarele situații: 
a) prin acordul partilor; 
b) de drept, la implinirea perioadei pentru care a fost incheiat; 
c) în termen de 2 zile de la data primirii notificarii prin care prestatorului i s-a adus la cunostinta ca nu si-a 
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care ii revin; 
d) cand prestatorul este declarat in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment; 
e) cand una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 
celeilalte parti; 
f) la solicitarea achizitorului atunci cand impotriva prestatorului este depusa o cerere de deschidere a 
procedurii insolventei; 



g) cand una din parti isi suspenda sau inceteaza activitatea; 
h) reziliere; 
i) denuntare; 
j) Daca operatorul economic cu care se incheie contractul subsecvent nu presteaza activitatea la timp si/sau 
calitatea serviciilor nu este cea solicitata (luand conform anexa  privind - Indicatori de performanță stabiliți 
pentru activitățile și rezultatele activităților prin raportare la cerințele din Caietul de Sarcini și clauzele din 
Contract  mai putin de 15 puncte),   
k) in orice alte situatii prevazute de lege; 
16.2 - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu 
cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa produca si efecte. 
16.3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente dintre partile 
contractante. 
16.4 - Denunţarea unilaterală a prezentului contract este posibilă în situația prevăzută la 11.5 situație în care 
achizitorul nu datorează daune interese, daune moratorii sau penalități Prestatorului pentru încetarea anticipată 
a contractului, acesta din urma renunțând expres la acestea. 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 -  Ajustarea prețului contractului: Preturile unitare din acordul-cadru se ajustează la fiecare 12 luni, prin 
indexarea acestora cu rata de inflație, astfel 
P total/mp nou = P total/mp aferent perioadei precedente * (100 + media indicilor de inflație comunicați de 
Institutul Național de Statistică în cele fiecare din cele 12 luni precedente momentului realizării indexării). 
Actualizarea prețului poate fi solicitată dupa 12 luni de la încheierea primului contract subsecvent. 
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, ajustarea se va face si având la baza modificarile legislative, 
modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care 
au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în 
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului si doar pentru restul ramas 
de prestat.    
Formula de actualizare, în funcție de modificarea salariului minim pe economie: 
Pa=Pi x Is, unde Pa= preț actualizat; Pi= preț inițial; Is = indice modificare salariu minim (Is=Sma/Smi); 
Sma=salariul minim actualizat; Smi = salariul minim initial.                                        
 
18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - 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. 
18.4 - 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. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 



19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la 
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
20. Securitatea și sănătatea în muncă 
20.1 - Sarcina efectuării instructajelor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii 
executantului revine exclusiv acestuia, pe parcursul derulării contractului și în legătură cu executarea acestuia; 
20.2 - În cazul în care lucrătorii executantului suferă un accident de muncă pe parcursul derulării contractului 
și în legătură cu executarea acestuia, comunicarea, cercetarea înregistrarea și evidență revin în sarcina 
exclusivă a executantului; 
20.3 - Executantul este obligat: 
a) să respecte prevederile legislației în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă precum și 
instrucțiunile specifice proprii în domeniul securității și sănătății în muncă elaborate pe plan intern de 
autoritatea contractantă; 
b) să respecte legislația în vigoare, de autorizare a personalului pentru categoriile profesionale la serviciile 
executate. 
  
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
22. Comunicări 
21.1 - Orice notificare, informare, solicitare, confirmare sau orice altă comunicare, care trebuie transmisă sau 
efectuată de oricare dintre Părți, în baza prezentului Contract, cu excepția cazului în care prezentul Contract 
prevede în alt mod, se va face în scris, și se va transmite prin fax sau e-mail, prin intermediul unui serviciu 
de curierat expres cu confirmare de primire sau prin poștă, cu condiția confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
22.2 –  Adrese de corespondență stabilite:  
- Pentru Achizitor - e-mail: ……………….. 
- Pentru Prestator -  e-mail: …………………………… 
22.3 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
22.4 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
22.5 – Orice modificare a adreselor de corespondenta stabilite potrivit prevederilor clauzei 22.2 va fi 
notificata in scris celeilalte parti in cel mai scurt timp dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la data la care 
modificarea in cauza devine aplicabila. In caz contrar comunicarile/notificarile trimise la datele de contaxct 
stabilite potrivit prezentului contract sunt deplin opozabile partii care nu indeplineste obligatia 
antementionata inlauntrul termenului stabilit. 
22.6 – Comunicarile verbale de orice fel nu se iau in considerare daca nu sunt urmate de o notificare scrisa 
transmisa, in conditiile prezentului articol. 
 
23.  Alte clauze 
23.1 - Fiecare persoană care semnează contractul declară și garantează Părților că este reprezentantul legal al 
Părții pentru care semnează. 



 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
25. Protecția datelor cu caracter personal 
25.1. Protecția datelor cu caracter personal de către părțile contractante se va face de către partile contractante 
in conformitate cu prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
25.2. În cazul în care pe parcursul derulării contractului și pentru îndeplinirea acestuia, Prestatorul a colectat, 
folosit, transferat, stocat sau procesat informații furnizate de către achizitor, care pot fi atribuite unor persoane 
fizice după cum sunt definite de legea aplicabilă, acesta are obligația de a lua toate măsurile tehnice, 
organizaționale și personale pentru a proteja aceste date cu caracter personal, în conformitate cu legile 
aplicabile și regulamentele profesionale. 
 
 
26.  Clauze privind confidențialitatea 
26.1 – (1) Părţile se angajează în mod expres să păstreze confidenţialitatea asupra prevederilor prezentului 
contract pe toată durata contractului, asupra tuturor datelor/informaţiilor/documentelor care le sunt 
încredinţate şi/sau asupra tuturor detaliilor referitoare la activitatea celeilalte părţi, indiferent de modul în care 
le-au fost aduse la cunoştinţă şi/sau le-au fost transmise de către cealaltă parte, inclusiv în cursul 
discuţiilor/întâlnirilor necesare pentru încheierea/îndeplinirea prezentului contract. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), Achizitorul are dreptul de a face publice datele/informațiile/ 
documentele realizate de către Prestator în urma finalizării prezentului contract prin aplicarea prevederilor 
legale. 
referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public și/sau privind soluționarea petițiilor, ori prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în care o atare acțiune este necesară realizării 
activității Achizitorului, dar numai cu condiția păstrării confidențialității asupra datelor de identificare a 
Prestatorului. 
26.2 – Nu se consideră încălcare a clauzei de confidenţialitate prevăzută la art. 26.1, dezvăluirea datelor/ 
informaţiilor/ documentelor, în cazurile în care acestea: 
a) erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulaţie publică la 
data dezvăluirii lor; 
b) au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi  în acest sens; 
c) au fost dezvăluite de către Prestator terţelor persoane, cum ar fi angajații/colaboratorii acestuia, a căror 
implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 
d) au fost dezvăluite ca urmare a unei obligaţii legale care trebuia îndeplinită. Prevederile art. 26.1 alin.(2) 
rămân aplicabile. 
 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, un exemplare pentru achizitor şi un 
exemplar pentru prestator. 
 



ACHIZITOR                                                                                               PRESTATOR 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa - Indicatori de performanță stabiliți pentru activitățile și rezultatele activităților prin raportare la cerințele din Caietul de Sarcini și 
clauzele din Contract 
 
 

Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

Nivelul 
de 
calitate 

Respectarea timpilor 
de răspuns pentru 
situațiile identificate 
 
 

Prin timpi 
de răspuns 
se înțelege 
respectarea 
tuturor 
termenelor 
prevăzute 
în 
prezentul 
caiet de 
sarcini 

Timpul 
efectiv de 
răspuns 
înregistrat 
conform 
cerințelor 
stabilite în 
Caietul de 
Sarcini  
pentru 
situațiile 
identificate 

Asigurarea 
la timp a 
intervenției
/ 
serviciului 
stabilit 

Foarte bine (5 pct) – Timpul efectiv de 
răspuns înregistrat pe parcursul duratei 
contractului subsecvent a respectat în toate 
cazurile (100%) cerințele stabilite în Caietul 
de Sarcini,  pentru toate situațiile identificate. 
 
Bine (4 pct) – Timpul efectiv de răspuns 
înregistrat pe parcursul duratei contractului 
subsecvent a respectat în proporție de 90% 
cerințele stabilite în Caietul de Sarcini,  
pentru situațiile identificate. 
 
Satisfăcător (3 pct) – Timpul efectiv de 
răspuns înregistrat pe parcursul duratei 
contractului subsecvent a respectat în 
proporție de 70% cerințele stabilite în Caietul 
de Sarcini,  pentru situațiile identificate. 
 
Nesatisfăcător (2 pct) – Timpul efectiv de 
răspuns înregistrat pe parcursul duratei 
contractului subsecvent a respectat în 
proporție de 50% cerințele stabilite în Caietul 
de Sarcini,  pentru situațiile identificate.  
 
Inacceptabil (1 pct) –  Timpul efectiv de 
răspuns înregistrat pe parcursul duratei 
contractului subsecvent a respectat în 

Evaluarea 
gradului de 
promptitudine 
a intervențiilor 
realizate  



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

proporție de sub 50% cerințele stabilite în 
Caietul de Sarcini,  pentru situațiile 
identificate. 

Numărul plângerilor 
oficiale confirmate 
din partea 
beneficiarilor 
utilizatorilor / 
factorilor interesați 

A se vedea 
secțiunile 
8 și 9 din 
caietul de 
sarcini  

Serviciile se 
efectuează în 
conformitate 
cu cele mai 
înalte norme 
și standarde 
profesionale 
aplicabile în 
domeniu, 
respectiv cu 
legislația 
muncii din 
România;  

Calitatea 
serviciilor 
de curățare 

Foarte bine (5 pct) – Nu există plângeri 
înregistrate din partea beneficiarilor 
utilizatorilor / factorilor interesați. 
 
Bine (4 pct) – Există o plângere înregistrată 
din partea beneficiarilor utilizatorilor / 
factorilor interesați confirmată pe parcursul 
unei luni. 
 
Satisfăcător (3 pct) – Există 3 plângeri 
înregistrate din partea beneficiarilor 
utilizatorilor / factorilor interesați confirmate 
pe parcursul unei luni. 
 
Nesatisfăcător (2 pct) – Există 5 plângeri 
înregistrate din partea beneficiarilor 
utilizatorilor / factorilor interesați confirmate 
pe parcursul unei luni.  
 
Inacceptabil (1 pct) –  Există peste 5 
plângeri înregistrate din partea beneficiarilor 
utilizatorilor / factorilor interesați confirmate 
pe parcursul unei luni. 

Evaluarea 
performantelor 
personalului 

Număr de abateri 
minore detectate prin 
controale la fața 
locului, sau prin alte 
mijloace (lunar) 

A se vedea 
secțiunile 
8 și 9 din 
caietul de 
sarcini 

Serviciile se 
efectuează în 
conformitate 
cu cele mai 
înalte norme 

Calitatea 
serviciilor 
de 
curățenie 

Foarte bine (5 pct) – Nu au fost înregistrate 
abateri minore în urma controalelor la fața 
locului, sau prin alte mijloace (lunar); o 
abatere considerată “minoră” este o deficiență 
în prestarea serviciilor care implică o scădere 

Evaluarea 
gradului de 
conformitate a 
serviciilor  



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

 și standarde 
profesionale 
aplicabile în 
domeniu, 
respectiv cu 
legislația 
muncii din 
România; 

locală sau temporară a calității serviciilor 
prestate, care nu afectează confortul 
utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului. 
 
Bine (4 pct) – A fost înregistrată cel mult 1 
abatere minoră în urma controalelor la fața 
locului, sau prin alte mijloace (lunar); o 
abatere considerată “minoră” este o deficiență 
în prestarea serviciilor care implică o scădere 
locală sau temporară a calității serviciilor 
prestate, care nu afectează confortul 
utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului. 
 
Satisfăcător (3 pct) – Au fost înregistrate cel 
mult 3 abateri minore în urma controalelor la 
fața locului, sau prin alte mijloace (lunar); o 
abatere considerată “minoră” este o deficiență 
în prestarea serviciilor care implică o scădere 
locală sau temporară a calității serviciilor 
prestate, care nu afectează confortul 
utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului. 
 
Nesatisfăcător (2 pct) – Au fost înregistrate 
cel mult 5 abateri minore în urma 
controalelor la fața locului, sau prin alte 



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

mijloace (lunar); o abatere considerată 
“minoră” este o deficiență în prestarea 
serviciilor care implică o scădere locală sau 
temporară a calității serviciilor prestate, care 
nu afectează confortul utilizatorilor și nu 
dăunează nici Obiectivului/spațiilor Autoritții 
Contractante și nici mediului. 
 
Inacceptabil (1 pct) –  Au fost înregistrate 
peste 5 abateri minore în urma controalelor la 
fața locului, sau prin alte mijloace (lunar); o 
abatere considerată “minoră” este o deficiență 
în prestarea serviciilor care implică o scădere 
locală sau temporară a calității serviciilor 
prestate, care nu afectează confortul 
utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului. 

Număr de abateri 
semnificative 
detectate prin 
controale la fața 
locului, sau prin alte 
mijloace (lunar) 
 

A se vedea 
secțiunile 
8 și 9 din 
caietul de 
sarcini 

Serviciile se 
efectuează în 
conformitate 
cu cele mai 
înalte norme 
și standarde 
profesionale 
aplicabile în 
domeniu, 
respectiv cu 
legislația 
muncii din 
România; 

Calitatea 
serviciilor 
de 
curățenie  

Foarte bine (5 pct) – Nu au fost înregistrate 
abateri semnificative în urma controalelor la 
fața locului, sau prin alte mijloace (lunar); o 
abatere considerată “semnificativă” este o 
deficiență în prestarea serviciilor care implică 
nerespectarea programului de lucru sau a 
Caietului de Sarcini și/sau a Contractului, 
având ca rezultat o scădere semnificativă a 
calității serviciilor prestate, care nu afectează 
confortul utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului.. 
 

Evaluarea 
gradului de 
conformitate a 
serviciilor  



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

Bine (4 pct) – A fost înregistrată cel mult 1 
abatere semnificativă în urma controalelor la 
fața locului, sau prin alte mijloace (lunar); o 
abatere considerată “semnificativă” este o 
deficiență în prestarea serviciilor care implică 
nerespectarea programului de lucru sau a 
Caietului de Sarcini și/sau a Contractului, 
având ca rezultat o scădere semnificativă a 
calității serviciilor prestate, care nu afectează 
confortul utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului.. 
 
 
Satisfăcător (3 pct) – Au fost înregistrate cel 
mult 3 abateri semnificative în urma 
controalelor la fața locului, sau prin alte 
mijloace (lunar); o abatere considerată 
“semnificativă” este o deficiență în prestarea 
serviciilor care implică nerespectarea 
programului de lucru sau a Caietului de 
Sarcini și/sau a Contractului, având ca 
rezultat o scădere semnificativă a calității 
serviciilor prestate, care nu afectează 
confortul utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului.. 
 
Nesatisfăcător (2 pct) – Au fost înregistrate 
cel mult 5 abateri semnificative în urma 
controalelor la fața locului, sau prin alte 



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

mijloace (lunar); o abatere considerată 
“semnificativă” este o deficiență în prestarea 
serviciilor care implică nerespectarea 
programului de lucru sau a Caietului de 
Sarcini și/sau a Contractului, având ca 
rezultat o scădere semnificativă a calității 
serviciilor prestate, care nu afectează 
confortul utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului.. 
 
Inacceptabil (1 pct) –  Au fost înregistrate 
peste 5 abateri semnificative în urma 
controalelor la fața locului, sau prin alte 
mijloace (lunar); o abatere considerată 
“semnificativă” este o deficiență în prestarea 
serviciilor care implică nerespectarea 
programului de lucru sau a Caietului de 
Sarcini și/sau a Contractului, având ca 
rezultat o scădere semnificativă a calității 
serviciilor prestate, care nu afectează 
confortul utilizatorilor și nu dăunează nici 
Obiectivului/spațiilor Autoritții Contractante 
și nici mediului.. 
 

 

Număr de abateri 
majore detectate prin 
controale la fața 
locului, sau prin alte 
mijloace (pe durata 
contractului 

A se vedea 
secțiunile 
8 și 9 din 
caietul de 
sarcini 

Serviciile se 
efectuează în 
conformitate 
cu cele mai 
înalte norme 
și standarde 

Calitatea 
serviciilor 
de 
curățenie 

Foarte bine (5 pct) – Nu au fost înregistrate 
abateri majore în urma controalelor la fața 
locului, sau prin alte mijloace (pe durata 
contractului subsecvent); o abatere 
considerată “majoră” este este o deficiență în 
prestarea serviciilor care generează încălcarea 

Evaluarea 
gradului de 
conformitate a 
serviciilor  



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

subsecvent) 
 

profesionale 
aplicabile în 
domeniu, 
respectiv cu 
legislația 
muncii din 
România; 

unei prevederi legale, la o pierdere financiară 
sau la orice alte daune grave ale 
Obiectivului/spațiilor Autorității 
Contractante, conducând la perturbarea 
activității Autorității Contractante, daune 
materiale, daune asupra persoanelor sau 
asupra mediului.  
 
Satisfăcător (3 pct) – A fost înregistrată cel 
mult 1 abatere majoră în urma controalelor la 
fața locului, sau prin alte mijloace (pe durata 
contractului subsecvent); o abatere 
considerată “majoră” este este o deficiență în 
prestarea serviciilor care generează încălcarea 
unei prevederi legale, la o pierdere financiară 
sau la orice alte daune grave ale 
Obiectivului/spațiilor Autorității 
Contractante, conducând la perturbarea 
activității Autorității Contractante, daune 
materiale, daune asupra persoanelor sau 
asupra mediului.   
Inacceptabil (1 pct) –  Mai mult de o abatere 
majore în urma controalelor la fața locului, 
sau prin alte mijloace (pe durata contractului 
subsecvent); o abatere considerată “majoră” 
este este o deficiență în prestarea serviciilor 
care generează încălcarea unei prevederi 
legale, la o pierdere financiară sau la orice 
alte daune grave ale Obiectivului/spațiilor 
Autorității Contractante, conducând la 
perturbarea activității Autorității 



Categori
e 

indicator 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 

contract / 
Caiet de 
Sarcini  

Nivelul de 
performanță 

așteptat 
(conform 
contract / 
Caiet de 
Sarcini) 

Ce se 
măsoară Modalitate de evaluare Scop 

Contractante, daune materiale, daune asupra 
persoanelor sau asupra mediului.  
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