
CONTRACT DE SERVICII NR. ___________ data _______________

1. P|R}ILE

Denumirea unit\]ii administrativ-teritoriale:

Adresa sediului:

Semnatar contract: Func]ia:

Tel.: Fax: Mobil:

Ora[: Jude]/Sector: Cod po[tal:

E-mail: Cod fiscal:

2. DEFINI}II

2.1 - În prezentul contract urm\torii termeni vor fi interpreta]i astfel: 
a)contract – reprezint\ prezentul act [i toate anexele sale. 

b)achizitor [i emitent - p\r]ile contractante, a[a cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c)pre]ul contractului - pre]ul pl\tibil emitentului de c\tre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integral\ [i 
corespunz\toare a tuturor obliga]iilor asumate prin contract, calculat prin luarea în considerare a pre]ului imprimatului reprezentând 
tichetul social pentru gr\dini]\, al livr\rii acestuia, precum [i alte costuri generate de achizi]ia tichetelor sociale pentru gr\dini]\ pe 
întreaga durat\ de îndeplinire a contractului;
d)servicii- activit\]i a c\ror prestare fac obiect al contractului; 

®e)produse - tichetele sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior , f\r\ îns\ a se confunda cu produsele achizi]ionate de titularii 
tichetelor în cauz\;
f)for]a major\ - un eveniment mai presus de controlul p\r]ilor, care nu se datoreaz\ gre[elii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prev\zut la momentul încheierii contractului [i care face imposibil\ executarea [i, respectiv, îndeplinirea contractului; Sunt 
considerate asemenea evenimente: r\zboaie, revolu]ii, incendii, inunda]ii sau orice alte catastrofe naturale, restric]ii ap\rute ca 
urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv\ ci enun]iativ\. Nu este considerat for]\ major\ un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, f\r\ a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga]iilor uneia 
din p\r]i; 
g)zi - zi calendaristic\; 

3. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

®3.1 - Emitentul se oblig\ s\ presteze serviciile de tip\rire a tichetelor sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior , în perioada convenit\, 
conform comenzilor recep]ionate, în conformitate cu obliga]iile asumate prin prezentul contract [i în condi]iile Legii nr. 248/2015. 
3.2 - Achizitorul se oblig\ s\ achite pre]ul contractului convenit pentru serviciile prestate, precum [i valoarea nominal\ a tichetelor 
comandate. 

4. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1 - Pre]ul serviciilor convenit pentru îndeplinirea contractului, pl\tibil Emitentului de c\tre Achizitor pe întreaga durat\ a 
contractului este stabilit în Anexa tarifar\ la prezentul contract, corespunz\tor unui volum estimat de ____________ tichete/durata 
contractului. 

Persoan\ responsabil\ cu gestionarea tichetelor: Func]ia:

Tel.: Fax: Mobil:

*(V\ rug\m indica]i num\rul de telefon mobil la care dori]i s\ primi]i notific\ri SMS cu privire la comenzi)

~nlocuitor: Program de lucru:

Modul de comand\: FaxqE-mailqEdenred Onlineq

Numele Achizitorului înscris pe tichetele sociale pentru gradinita (în limita unui num\r de 21 caractere):

Contul bancar:

Deschis la                                                                                                                            , în calitate de “Achizitor”, pe de o parte

şi

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizi]iile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între:
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4.2 Împreun\ cu plata pre]ului serviciilor Emitentului, Achizitorul va transfera în contul Emitentului valoarea nominal\ a tichetelor 
®comandate la fiecare comand\, cu respectarea acelora[i termene [i condi]ii de plat\. Valoarea nominal\ a tichetelor Ticket Junior  

nu intr\ în pre]ul contractului, astfel c\ valoarea acestora nu este purt\toare de TVA. 
4.3 Orice form\ de plat\ între Achizitor [i Emitent se face numai prin virament bancar.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 - Durata prezentului contract este de ____________, începând cu data de _____________, pân\ la data de ______________, 
cu posibilitate de prelungire, prin act adi]ional. 

6.DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

7. OBLIGA}IILE EMITENTULUI

Emitentul se oblig\:
7.1 S\ execute serviciile prev\zute în contract cu profesionalismul [i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

®7.2 S\ înscrie pe fiecare tichet Ticket Junior  elementele obligatorii men]ionate în legisla]ia care reglementeaz\ tichetul social 
®pentru gr\dini]\. Tichetul social pentru gr\dini]\ Ticket Junior  are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excep]ia 

tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat pân\ la data de 31 decembrie a anului urm\tor. 
®7.3 S\ tip\reasc\ tichetele Ticket Junior  folosind elemente [i tehnici menite s\ împiedice falsificarea acestora.

7.4 S\ înscrie distinct în factura de livrare detaliile men]ionate în legisla]ia care reglementeaz\ tichetul social pentru gr\dini]\.
®7.5 S\ furnizeze lista complet\ a operatorilor economici afilia]i sistemului Ticket Junior  [i s\ fac\ demersuri în vederea afilierii altor 

unit\]i la cererea Achizitorului. În acest sens, Achizitorul este de acord ca respectiva list\ actualizat\ a unit\]ilor afiliate s\ fie pus\ la 
dispozi]ie în format electronic, aceasta putând fi accesat\ de Achizitor de pe site-ul Emitentului (www.edenred.ro).

®7.6  S\ livreze tichetele Ticket Junior  comandate în termen de cel mult 24 ore în Bucure[ti sau cel mult 48 ore în ]ar\, din momentul 
încas\rii contravalorii nominale a tichetelor comandate [i a serviciilor prestate, inclusiv TVA-ul aferent acestora din urm\ în contul 
Emitentului, pentru acele comenzi care con]in datele/informa]iile prev\zute de legisla]ia tichetelor sociale pentru gr\dini]\. 
Achizitorul se oblig\ s\ efectueze recep]ia cantitativ\ [i calitativ\ a tichetelor la data livr\rii, orice reclama]ie urmând a fi f\cut\ în 
scris în termen de cel mult 24 ore de la livrarea tichetelor, sub sanc]iunea dec\derii, cu indicarea explicit\ a aspectelor neconforme [i 
conservarea de c\tre Achizitor a dovezilor în acest sens.

®7.7 S\ asigure securitatea tichetelor Ticket Junior  pân\ când Achizitorul intr\ în posesia lor prin persoanele desemnate de el în 
partea introductiv\ a contractului. În cazul schimb\rii de c\tre Achizitor a  persoanelor nominalizate, schimbare ce nu este adus\ la 
cuno[tin]a Emitentului cel târziu la data lans\rii comenzii ce urmeaz\ a fi livrate, nu este opozabil\ Emitentului, acesta din urm\ 
având dreptul de a nu preda tichetele c\tre alte persoane decât cele prev\zute în prezentul contract.
7.8 La cererea scris\ a Achizitorului, s\ ramburseze în termen de 5 zile de la solicitare, la valoarea lor nominal\, tichetele neutilizate 
de titulari, nedeteriorate [i restituite Emitentului, mai pu]in valoarea pre]ului practicat de Emitent [i prev\zut în prezentul contract. 
Returnarea trebuie s\ se fac\ de c\tre Achizitor în maxim 30 de zile de la data expir\rii fiec\rui tichet, astfel cum aceasta este 
men]ionat\ pe tichet. Emitentul nu are obliga]ia de a rambursa sau înlocui Achizitorului tichetele care, fiind deja în posesia acestuia 
sau a titularilor, sunt furate, deteriorate, pierdute sau invalidate prin [tampilare pe verso.
7.9 S\ desp\gubeasc\ Achizitorul împotriva oric\ror reclama]ii [i ac]iuni în justi]ie, ce rezult\ din înc\lcarea unor drepturi de 
proprietate intelectual\ (brevete, nume, m\rci înregistrate etc.) în leg\tur\ cu produsele sau în leg\tur\ cu serviciile prestate. 
7.10 Emitentul nu este r\spunz\tor de calitatea produselor [i serviciilor achizi]ionate de titularii tichetelor sociale pentru gr\dini]\ 

®Ticket Junior  din re]eaua unit\]ilor afiliate.

8. OBLIGA}IILE ACHIZITORULUI 

Achizitorul se oblig\:
8.1 S\ recep]ioneze serviciile prestate de Emitent conform comenzilor sale [i dispozi]iilor prezentului contract. 
8.2 S\ pl\teasc\ c\tre Emitent, integral [i în avans, contravaloarea nominal\ a tichetelor comandate [i a serviciilor prestate, inclusiv 
TVA-ul aferent acestora din urm\, în conformitate cu factura proform\ furnizat\ de Emitent, prin ordin de plat\, în contul men]ionat 
de Emitent în factur\.

®8.3 Achizitorul se oblig\ s\ nu distribuie tichetele sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior  dac\ pân\ la data stabilit\ pentru 
distribuire nu a achitat integral Emitentului contravaloarea nominal\ a tichetelor recep]ionate, inclusiv pre]ul aferent tichetelor 
sociale pentru gr\dini]\, stabilit conform art. 4 din Contract [i Anexei tarifare. 

®8.4 S\ acorde [i s\ administreze tichetele sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior  pe propria r\spundere [i în conformitate cu 
legisla]ia tichetelor sociale pentru gr\dini]\.
8.5 S\ în[tiin]eze Emitentul, în scris [i sub confirmare de primire, de orice modificare a datelor de pe prima pagin\ a Contractului, 

®inclusiv a persoanelor desemante cu recep]ia/gestionarea tichetelor sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior .
®8.6 S\ se asigure c\ tichetele sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior  înmânate titularilor nu sunt deteriorate.

®8.7S\ instruiasc\ titularul tichetelor sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior  (reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al 
®copilului, dup\ caz) s\ nu vând\ tichetele sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior  [i s\ le foloseasc\ doar cu scopul de a achizi]iona 

produse alimentare, de igien\, produse de îmbr\c\minte [i/sau rechizite în unit\]ile afiliate care afi[eaz\ autocolantele speciale de 
identificare ale Emitentului. De asemenea, Achizitorul va instrui titularul tichetelor [i cu privire la interdic]ia utiliz\rii tichetelor pentru 
achizi]ionarea de ]ig\ri [i/sau b\uturi alcoolice.
8.8 S\ men]ioneze în comenzile sale cel pu]in elementele prev\zute în Procedura de emitere a tichetelor sociale pentru gr\dini]\ 
prev\zut\ de Legea nr. 248/2015 privind stimularea particip\rii în înv\]\mântul pre[colar a copiilor provenind din familii 
defavorizate.
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8.9. Prin semnarea prezentului contract, Achizitorul este de acord s\ primeasc\, pe num\rul de telefon mobil men]ionat pe prima 
pagin\ a contractului, mesaje de tip SMS de notificare privind confirmarea recep]ion\rii comenzii lansate de Achizitor, a transmiterii
pachetului conținând tichetele comandate, a emiterii documentelor fiscale, precum și alte informații privind comenzile lansate de 
Achizitor. Con]inutul mesajelor va fi determinat de Emitent, el putând fi modificat cu respectarea scopului acestuia. Orice schimbare 
a num\rului de telefon pe care Achizitorul dore[te primirea mesajelor mai sus men]ionate se va face în scris prin notificarea 
Emitentului. Orice întârziere în recep]ionarea ori nerecep]ionarea mesajelor SMS de c\tre Achizitor nu îl îndrept\]e[te pe acesta la 
neexecutarea obliga]iilor asumate conform prezentului contract, Achizitorul recunoscând caracterul pur informativ al serviciului 
SMS oferit de Emitent.

9. SANC}IUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABIL| A OBLIGA}IILOR

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusiv\, Emitentul nu reu[e[te s\-[i îndeplineasc\ obliga]iile asumate, atunci Achizitorul are 
dreptul de a percepe penalit\]i de întârziere de 0,02% pe zi din valoarea serviciilor neexecutate, pân\ la îndeplinirea efectiv\ a 
obliga]iilor. Penalit\]ile se calculeaz\ începând cu ziua urm\toare datei stabilite ca termen maxim de livrare.

®9.2 În condi]iile în care Achizitorul lanseaz\ o comand\ de achizi]ionare tichete sociale pentru gr\dini]\ Ticket Junior , îns\ 
anuleaz\ respectiva comand\ înainte ca tichetele s\ fie livrate, Emitentul va distruge tichetele tip\rite [i va putea solicita încasarea 
cu titlu de desp\gubiri a unei penalit\]i egale cu 0,02 lei per tichet solicitat în comanda anulat\.
9.3 Emitentul nu va avea obliga]ia de a tip\ri [i livra o alt\ comand\ pentru Achizitor dac\ acesta nu a achitat o comand\ anterioar\ 
în condi]iile prezentului Contract. 
9.4 Nerespectarea obliga]iilor asumate prin prezentul contract de c\tre una dintre p\r]i, d\ dreptul p\r]ii lezate de a considera 
contractul reziliat de drept, f\r\ punere în întârziere [i f\r\ orice alt\ formalitate prealabil\ precum [i de a pretinde plata de daune - 
interese. 
9.5 Achizitorul î[i rezerv\ dreptul de a renun]a oricând la contract, printr-o notificare scris\ adresat\ Emitentului, f\r\ nicio 
compensa]ie, dac\ acesta din urm\ intr\ în faliment, cu condi]ia ca aceast\ anulare s\ nu prejudicieze sau s\ afecteze dreptul la 
ac]iune sau desp\gubire pentru Emitent. În acest caz, Emitentul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz\toare pentru 
partea din contract îndeplinit\ pân\ la data denun]\rii unilaterale a contractului. 

10. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

10.1 (1) Prezentul contract intr\ în vigoare la data semn\rii sale de c\tre ambele p\r]i, sub rezerva aplic\rii dispozi]iilor men]ionate 
în clauza 18.3. 
(2) În cazul în care Emitentul sufer\ întârzieri în executarea serviciilor, întârzieri datorate Achizitorului, p\r]ile vor stabili de comun 
acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
10.2 Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de p\r]i. 
10.3 Dac\ pe parcursul îndeplinirii contractului, Emitentul nu respect\ termenul de predare, acesta are obliga]ia de a notifica acest 
lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul p\r]ilor, prin act adi]ional. 

11. SUBCONTRACTAN}I 

11.1 Emitentul are obliga]ia, în cazul în care subcontracteaz\ p\r]i din contract, de a încheia contracte cu subcontractan]ii 
desemna[i, în acelea[i condi]ii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
11.2 Emitentul are obliga]ia de a prezenta Achizitorului contractele încheiate cu subcontractan]ii. 
11.3. Emitentul este deplin r\spunz\tor fa]\ de Achizitor de modul în care este îndeplinit contractul. 

12. CESIUNEA 

12.1 În prezentul contract de achizi]ie public\ este permis\ doar cesiunea crean]elor n\scute din acest contract, obliga]iile n\scute 
r\mânând în sarcina p\r]ilor contractante astfel cum au fost stipulate [i asumate ini]ial. 

13. FOR}A MAJOR|

13.1 For]a major\ uzual definit\ ap\r\ de r\spundere partea care o invoc\, sub condi]ia notific\rii scrise a celeilalte p\r]i în termen 
de 5 zile de la producerea cazului de for]\ major\ [i pe baza certificatului de for]\ major\ eliberat de Camera de Comer] [i Industrie a 
României. 
13.2 For]a major\ exonereaz\ p\r]ile contractante de îndeplinirea obliga]iilor asumate prin prezentul contract, pe toat\ perioada în 
care aceasta ac]ioneaz\. 
13.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendat\ în perioada de ac]iune a for]ei majore, dar f\r\ a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau p\r]ilor pân\ la apari]ia acesteia. 
13.4 Partea contractant\ care invoc\ for]a major\ are obliga]ia de a notifica celeilalte p\r]i, imediat [i în mod complet, producerea 
acesteia [i s\ ia orice m\suri care îi stau la dispozi]ie în vederea limit\rii consecin]elor. 
13.5 Dac\ for]a major\ ac]ioneaz\ sau se estimeaz\ c\ va ac]iona o perioad\ mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s\ 
notifice celeilalte p\r]i încetarea de plin drept a prezentului contract, f\r\ ca vreuna din p\r]i s\ poat\ pretind\ celeilalte daune-
interese. 

14. SOLU}IONAREA LITIGIILOR

 
14.1 - Achizitorul [i Emitentul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil\, prin tratative directe, orice neîn]elegere sau 
disput\ care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg\tur\ cu îndeplinirea contractului. 
14.2 - Dac\, dup\ 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul [i Emitentul nu reu[esc s\ rezolve în mod amiabil o 
divergen]\ contractual\, fiecare poate solicita ca disputa s\ se solu]ioneze de c\tre instan]ele judec\tore[ti din România. 
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15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

15.1 Prezentul contract înceteaz\ în urm\toarele situa]ii:
- prin împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
- prin acordul ambelor p\r]i;
15.2 Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obliga]iilor deja scadente între p\r]ile contractante ori asupra 
comenzilor lansate anterior datei de încetare, caz în care efectele prezentului contract urmâd a se prelungi pân\ la data execut\rii 
integrale a obliga]iilor n\scute în leg\tur\ cu respectiva comand\.

16. COMUNIC|RI

16.1 Orice comunicare între p\r]i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s\ fie transmis\ în scris, înregistrat\ atât în 
momentul transmiterii cât [i în momentul primirii ei. 
16.2 Comunic\rile între p\r]i se pot face [i prin telefon, fax sau email cu condi]ia confirm\rii în scris a primirii comunic\rii [i la 
adresele comunicate de p\r]i. 
16.3 Achizitorul este de acord s\ primeasc\ inform\ri de natur\ comercial\ prin orice forme de comunicare.

17. AMENDAMENTE

 
17.1 P\r]ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
adi]ional, numai în cazul apari]iei unor circumstan]e care lezeaz\ interesele comerciale legitime ale acestora [i care nu au putut fi 
prev\zute la data încheierii contractului. 

18. ALTE CLAUZE

18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
18.2 Prezentul contract se completeaz\ cu prevederile în vigoare ale legisla]iei tichetelor sociale pentru gr\dini]\. Prin excep]ie de la 
prevederile art.17.1, în caz de modificare a legisla]iei tichetelor sociale pentru gr\dini]\, clauzele contractuale se vor modifica în 
consecin]\.

Emitent EDENRED ROMANIA SRL

Reprezentant: ____________________________

Achizitor: ________________________________

________________________________________

Reprezentant: ____________________________

Semn\tura [i [tampila: _____________________ Semn\tura [i [tampila: _____________________

P\r]ile au în]eles s\ încheie azi ______________ prezentul contract, în dou\ exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 


