
ADM. GRĂDINA ZOOLOGICA 
Nr, intrare... 

C O N T R A C T D E S E R V I C I I 
Nr . 201/04.01.2016 

Nr. ieşire 
Anul 20%. luna 7i»a Qfa , 

In temeiul T)rdonanţci de Urgenţa nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modiiicarile si completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre 

A D M I N I S T R A Ţ I A G R A D I N A Z O O L O G I C A , adresa: str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, 
telefon/fax: 021-269.06.02/021-269.06.05, codul fiscal 4505375, cont IBAN R 0 7 3 TREZ 24G6 
7500 0200 109X, Trezorerie Sector 1, reprezentata prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, în calitate 
de achizitor, pe de o parte si 
S.C. P R E S T M A N N SI A S O C I A Ţ I I C O N T A B I L I T A T E S.R.L. cu sediul in Bucureşti, str. 
Stoian Militam, nr. 99, bl. 4, sc. E, ap. 50, sector 4, inregistrata la Registrul Comerţului sub 
numărul J40/12998/2006, cod unic de înregistrare 18927850 atribut fiscal RO, CONT IBAN R 0 7 1 
TREZ 7045 069X XX00 8048 deschis la Trezoreria sector 4, reprezentata prin dna. Bârna Gratiela 
in calitate de administrator, în calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. Definiţii 
2. 1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 
b . achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului pentru 

îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
e. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, 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 exhaustiva ci enunciativa. 
N u este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti; 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3 . I n t e r p r e t a r e 
3. 1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3. 2. Termenul "zi"sau "zi le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

4. Obiec tu l p r inc ipa l al con t r ac tu lu i 
4. i. Obiectul contractului consta in PRESTAREA SERVICII DE CONTABILITATE reprezentate 

de organizarea si tinerea contabilităţii financiare a Achizitorului in conformitate cu 
prevederile si reglementările legale aplicabile [Cod CPV 79211000-6] 

5. P r e ţu l con t r ac tu lu i 
5. 1. Preţul convenit pentru indeplinirea prezentului contract, platibil prestatorului de către 

achizitor, este de 5.063,00 lei/luna la care se adaugă 1.012,60 lei/luna T.V.A. Preţul total al 
serviciilor lunare este 6.075,60 lei/luna si include toate costurile pentru îndeplinirea 
prezentului contract si cheltuielile aferente prestării serviciilor sus menţionate. 

5. 2. Valoarea contractului pentru perioada convenita, este 20.252,00 lei, la care se adaugă 4.050,40 
lei TVA. Valoarea totala a contractului este de 24.302,40 lei. 

6. D u r a t a con t r ac tu lu i 
6. 1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de contabilitate cu caracter permanent, de la data 

semnării prezentului contract, respectiv 04.01.2016 pana la 30.04.2016. 

7. Apl icabi l i ta te 
7. 1. Contractul de servicii intra în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante, 

respectiv 04.01.2016. 

8. Documente le con t rac tu lu i 
8. 1. Documentele prezentului contract sunt: 

a. Pjj6cese ; verbale/rapoarte de activitate formulate de către prestator si prezentate 
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achizitorului referitoare la activitatea prestata 
b. Facturi fiscale 

c 

9. Obligaţ i i le p r inc ipa le ale p r e s t a t o r u l u i 
9. 1. Prestatorul va executa serviciile depunand toata diligenta necesara pentru a oferi 

Administraţiei Gradina Zoologica, informaţii reale si fidele decurgând din serviciile prestate, 
in limitele obligaţiilor asumate prin Contract si având la baza, datele si documentele furnizate 
de aceasta. 

9. 2. Prestatorul se obliga sa presteze pentru Administrada Gradina Zoologica, in conformitate cu 
normele legale in vigoare, coroborate cu normele profesionale elaborate de C.E.C.C.A.R., si 
in limitele obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, următoarele servicii: 
a. Consultanta financiar-contabila, strict legata de cadrul serviciilor de evidenta contabila, 

cuprinzând formularea de opinii consultative profesionale la spetele concrete prezentate de 
Achizitor in directa legătura cu serviciile de evidenta contabila realizate in temeiul 
prezentului contract 

b. Servicii de evidenta financiar-contabila privind intrările si ieşirile, incasarile si plăţile 
referitoare la servicii, mijloace fixe, obiecte de inventar, alte materiale, contracte, cheltuieli 
diverse, etc; 

c. Servicii de reprezentare in relaţia cu autorităţile fiscale; 
d. întocmirea registrelor de contabilitate obligatorii (registrul jurnal , registrul inventar si 

cartea mare); 
e. înregistrarea in conturi a tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul societăţii; 
f. Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta operativa, dintre contabilitatea 

sintetica si cea analitica; 
g. întocmirea balanţelor lunare de verificare a conturilor si alte situaţii lunare; 
h. întocmirea si certificarea situaţiilor financiare trimestriale si anuale; 
i. întocmirea si evidenta documentelor privitoare la angajare, lichidare, ordonantare, plata; 

j . întocmirea ordinelor de plata si transmiterea catre trezorerie; 
k. Operarea Sistemul ului electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public -

F O R E X E B U G constand in, dar fara a se limita la inregistrarea, prelucrarea, validarea, 
stocarea, arhivarea datelor in cadrul sistemului electronic in conformitate cu prevederile 
legal aplicabile. 

9. 3 . Prestatorul va executa serviciile la sediul Achizitorului utilizând pentru activităţile contabile 
efectuate, aplicaţia informatica instalata in computerul Achizitorului. 

9. 4. Reprezintă instituţia Beneficiarului din punct de vedere contabil in relaţiile autorităţile fiscale, 
precum si cu alte entităţi publice si private in legătura directa cu obiectul serviciilor prestate in 
temeiul prezentului contract. 

9. 5. Realizează intocmai si la t imp obiectul acestui contract, in sensul intocmirii tuturor lucrărilor 
si situaţiilor financiar-contabile necesare pentru depunerea la termenele legale a declaraţiilor 
obligatorii prevăzute de lege; 

9. 6. Asigura securitatea documentelor primite de la Achizitor, iar dupa examinarea si verificarea 
lor, le va restitui Achizitorului împreuna cu lucrările efectuate; 

9. 7. Informează Achizitorul, permanent, asupra stării sale financiar-contabile asa cum rezulta din 
situaţiile intocmite, precum si imediat la solitarea Achizitorului. 

9. 8. Prestatorul este ţinut răspunzător pentru păstrarea secretului profesional, in condiţiile 
prevăzute de Normele generale de baza aprobate de Consiliul Superior al C.E.C.C.A.R.; 

9. 9. Respecta normele de etica profesionala, precum si regulile de loialitate si nonconcurenta fata 
de client. 

9. 10. Prestatorul acorda asistenta, la cererea clientului, pe perioada controalelor efectuate de catre 
organismele de control abilitate (Curte de Conturi, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţionala 
pentru Achiziţii Publice, Primaria Municipiului Bucureşti, etc) 

9. 11. Situaţiile precizate in obiectul prezentului contract se vor intocmi pe baza documentelor 
justificative prezentate de catre Client. 

9. 12. Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane necesare îndeplinirii obligaţiilor 
spgcIfice^Jn acest scop, va desemna o persoana care va aviza (stampila si semnătura) 
documentele menţionate la art. 9.3. 
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9. 13. Prestatorul se obliga sa nu angajeze sau sa efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor 
achizitorului. 

9. 14. Va întocmi procese verbale/rapoarte de activitate lunar (in care va prezenta activitatea 
efectuata, pe caic Ic va înmâna achizitorului pentru recepţia serviciilor prestate. 

9. 15. Prestatorul trebuie sa prezinte experienţa profesionala si solicitudine în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obligaţiilor sale prevăzute în prezentul contract. 

9. 16. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea serviciilor de contabilitate 
efectuate. Totodată este răspunzător de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 

9. 17. Prestatorul are obligaţia de a respecta si executa dispozîtiile achizitorului in orice problema, 
menţionata sau nu in contract, referitoare la serviciile prestate. In cazul in care prestatorul 
considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, in scris, fara ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile. 

9. 18. In cazul in care respectarea dispoziţiilor achizitorului determina dificultăţi în execuţie care 
generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 

9. 19. Achizitorul (autoritatea contractanta) nu va fi responsabila sau răspunzătoare in nici o situaţie 
de producere a unui accident de munca a personalului prestatorului. 

9. 20. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare aplicabile în 
România. 

9 . 2 1 . Prestatorul isi asuma răspunderea pentru lucrările efectuate începând cu data semnării 
prezentului contract. In situaţia in care Clientul pune la dispoziţia Prestatorului acte si date 
eronate sau omite unele acte sau date, Prestatorul va fi exonerat de orice răspundere. 

9. 22. Prestatorul are obligaţia sa faca cunoscut angajaţilor sai Normele de protecţia Muncii , pentru 
prevenirea si evitarea accidentelor de munca, precum si a imbolnavirilor profesionale cu 
privire la activitatea desfăşurata de către aceştia in incinta Administraţiei Gradina Zoologica. 

9. 23 . Prestatorul este direct răspunzător pentru conduita angajaţilor sai pe timpul desfăşurării 
prestaţiilor in incinta Grădinii Zoologice si pentru modul in care aceştia se conformează 
obligaţiilor impuse de normele de protecţia muncii . 

9. 24. Pe intreaga perioada de derulare a contractului, prestatorul isi asuma riscul unui eventual 
accident, care s-ar putea solda cu vătămarea fizica sau moartea unei personae si va suporta 
orice eventuale cheltuieli. 

10. Obligaţ i i le p r inc ipa le ale achiz i toru lu i 
10. 1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilitaţi si/sau informaţii 

pe care acesta le solicita in vederea îndeplinirii contractului. 
10. 2. Achizitorul înţelege ca orice forma de raportare sau situaţi e/analiza/evaluare financiar-

contabila întocmita de către Prestator in legătura cu activitatea primului, va reflecta faptele asa 
cum acestea rezulta din informaţiile, datele si documentele puse la dispoziţia Prestatorului de 
către Client. 

10. 3. Achizitoruleste responsabil pentru provenienţa si realitatea documentelor justificative. 
10. 4. Achizitorul va efectua orice demersuri necesare pentru asigurarea colaborării în vederea 

prestării serviciilor de contabilitate. 
10. 5. Achizitorul se obliga sa plătească preţul stabilit la art. 5.1 din prezentul contract, către 

prestator, in termen de 60 (şaizeci) de zile de la transmiterea facturii de către acesta pe baza 
de proces verbal de receptie/raport de activitate, pentru serviciile prestate. 

1 1 . Sanc ţ iun i p e n t r u ne indep l in i rea culpabi la a obl igaţ i i lor 
1 1 . 1 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-si executa obligaţiile asumate 

prin contract (intarzie sau devansează prestarea serviciilor) atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din 
valoarea contractului, pentru perioada care decurge intre data din graficul de execuţie aferenta 
respectivei prestaţii si data reala a prestării. 

11 .2 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu efectuează serviciile convenite, sau 
prestat iayste de calitate necorespunzatoare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce /cere o 
suma emvaden t a cu o cota de 5 0 % din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata 
către prestator sau achitata neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi 
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1 1 . 3 . 

11 .4 . 

1 1 . 5 . 

12. 
12. 1. 

12 .2 . 

12. 3. 

12. 4. 

12. 5. 

13. 
13. 1. 

13 .2 . 

de 0,1 %/zi întârziere, aplicabile cotei de 50% din valoarea contractului, care reprezintă 
daune cauzate de neprestarea serviciilor. 
In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 30 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia dc a plaţi, ca penalităţi, o 
suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi dm plata neefectuata. 
Ncrespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese. 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia 
ca aceasta renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executata pana la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

Conf idenţ ia l i ta te 
Având in vedere specificul lucrărilor executate de către Prestator, părţile recunosc ca 
respectarea confidenţialităţii datelor si informaţiilor la care au avut acces pe parcursul 
derulării Contractului, constituie o obligaţie a acestora, neavand dreptul de a divulga in nicio 
imprej urare, atat pe durata de derulare a Contractului cat si dupa încetarea acestuia, 
informaţiile calificate de parti ca find confidenţiale. 
Sunt considerate confidenţiale, fara ca exemplificarea sa fie limitativa, informaţiile, datele, 
materialele sau documentele comerciale, financiare, juridice, organizatorice, tehnice sau 
tehnologice, care nu sunt făcute publice, si de asemenea, documentele interne ale pârtilor, care 
conţin date personale ale asociaţilor si/sau angajaţilor, referitoare la condiţiile de angajare si 
de retribuire, precum si orice alte informaţii conţinute de documentele cu circuit intern. 
Prezentul contract reprezintă material confidenţial si nu poate fi reprodus si nici divulgat către 
terţe parti. 
"Divulgare ' , in sensul prezentului contract, semnifica dezvăluirea către un tert, persoana 
fizica sau juridica, a informaţiilor confidenţiale privind una din parti, precum si a oricăror 
altor date, informaţii, materiale sau fapte care pot prejudicia in orice fel, direct sau indirect, 
una dintre parti, clienţii/distribuitorii si/sau asociaţii acesteia, indiferent daca acestea sunt 
utilizate in scopuri comerciale sau nu. "Divulgare", in sensul prezentului contract, semnifica 
si utilizarea nemijlocita de către una din parti a unor asemenea date, informaţii, materiale sau 
fapte privind cealaltă parte, intr-o activitate comerciala proprie, daca părţile nu convin altfel. 
In cazul in care una dintre parti isi incalca obligaţia de confidenţialitate asumata prin 
prezentul contract, datorează celeilate parti daune-interese materiale corespunzătoare 
prejudiciului cauzat. 

A m e n d a m e n t e 
Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 
contractului. 
Orice modificări care decurg din situaţii neprevăzute se vor aduce acestui contract, vor fi 
consemnate prin act adiţional la contract, cu acordul ambelor parti. 

14. S u b c o n t r a c t a r e a 
14.1 Prestatorul nu va subcontracta prezentul contract de servicii de consultanţă juridică fara 

acordul Achizitorului. In cazul in care Prestatorul realizează o subcontractare are obligaţia de 
a incheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, in aceleaşi condiţii in care el a semnat 
contractul cu achizitorul. Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul in 
care indeplineste contractul. 

15. î n c e t a r e a con t r ac tu lu i 
15. 1. Prezentul contract încetează dc plin drept, fara a mai fi necesara intervenţia unui/unei 

tribunal/instanţe judecătoreşti , in cazul in care una dintre parti: 
• nu is i / executa una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art. 9 si 10 din prezentul 

coiftract; 
Kte declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declanşata procedura de lichidare 
(faliment) inainte de inceperea executării prezentului contract; 
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• cesionează drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul 
celeilalte parti; 
isi incalca vreuna dintre obligaţiile sale, dupa ce a fost avertizata^ printr-o notificare 

scrisa, de către cealaltă parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea 
prezentului contract, sau 

• in termen de 30 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţa ca nu 
si-a executat ori isi executa in mod necorcspunzator oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

15. 2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte parti, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează sa-si producă 
efectele. 

15. 3. Rezilierea/încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 
scadente intre părţile contractante. 

15. 4. Prevederile prezentului articol (respectiv 14. incetarea contractului) nu inlatura răspunderea 
pârtii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 

16. Ces iunea 
16.1 Prestatorul are obligaţia de a nu cesiona total sau parţial drepturile si obligaţiile sale asumate 

prin contract, cu excepţia cesiunii creanţelor născute din prezentul contract. 
16.2 In cazul in care Prestatorul procedează la cesiunea creanţelor deţinute in temeiul prezentului 

contract are obligaţia de a notifica Achizitorul in termen de cel mult 3 zile de la data semnării 
contractului de cesiune. 

17. F o r ţ a m a j o r a 
1 7 . 1 . Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
17 .2 . Forţa majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
17. 3. îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 
17. 4. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in 
vederea limitării consecinţelor. 

17. 5. Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

18. So lu ţ ionarea litigiilor 
18. 1. Beneficiarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intr^ ei in cadrul sau in 
legătura cu indeplinirea contractului. 

18. 2. Daca, in 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuşesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala părţile se vor adresa instanţelor competente 
de la sediul achizitorului. 

19. L i m b a ca r e guve rnează con t r ac tu l 
19.1. Limba care guvernează contractul este l imba romana. 

19. C o m u n i c ă r i 

19. 1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 

19. 2. Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 

19. 3. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmarii/in scris a primirii comunicării . 

20 . Legea apl icabi la con t r ac tu lu i 
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2 1 . C lauze finale 
21 . 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat intre părţile 

contractante. 
21 . 2. Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

2 1 . 3 . Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. 

21 . 4. Părţile au inteles sa incheie azi 04.01.2016, prezentul contract in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 

Achiz i to r 
ADMINISTRAŢIA GRADINA Z O O L O G I C A 

P r e s t a t o r 
S . C . P R E S T M A N N S I A S O C I A Ţ I I 

: A B I L I T A T E S . R L 

Direc tor , 
Dr. Oprea A n e u t a ^ l e h f 

* & •> 
ni. 

C o n t r o l financiar 
4 \ 

p reven t iv p r o p r i u / ^ 
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