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Contract de prestări servicii 
Nr.                Data

Părțile: 
RESPECT THE ART S.R.L. (sub marca TINA’S PETS), cu sediul în București, Bd. Unirii, nr 37, Bl. A4, Sc. 4, Ap 98, 
Sector 3, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/4712/2018, CUI: 39148283, având cont bancar nr. RO 
13 BACX 0000 0016 3963 9001, deschis la Unicredit Bank, Email: tinaspetsbucuresti@gmail.com, Telefon: 
+40/765.497.922 reprezentată legal de către doamna CRISTINA TUTUNARU, în calitate de Furnizor (Prestator),
Şi

______________________________________________________________________, domiciliul în 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

, CI seria _____ nr. _________________, E-mail: ___________________________________, Telefon: ______________________________,în 

calitate 

de Client,  

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii. 

Art. 1.Obiectul contractului: Prezentul contract are drept obiect prestarea de către Prestator către Client a serviciilor 
de “Cazare animal de companie în regim de Pet Sitting” pentru animalul de companie descris in Anexa 2.  

Art. 2.Durata contractului: 
(1) Durata prezentului contract este de __________ zile cu începere de la____________________, până la ____________________ .
(2) Termenul contractului poate fi modificat cu acordul ambelor părţi, prin notificare scrisă cu cel puţin 1 zile înainte
de data expirării prezentului contract.

Art. 3. Prețul serviciilor: 
(1) Prețul serviciilor este de 120 Lei / zi de cazare, respectiv _______________ Lei pe toată durata, plătibil la data emiterii 
facturii sau bonului fiscal, în numerar sau card, ca și condiție de validitate a contractului și preluare a animalului de 
companie de către Prestator.
(2) Orice zi începută se consideră zi întreagă.

Art. 4. Obligațiile părților sunt enumerate în Anexa 1 care face parte integrantă din acest contract. 

Art. 5.Răspunderea contractuală: 
(1) Prestatorul va răspunde material pentru pagubele produse din vina sa (pentru neexecutarea, executarea
defectuoasă sau executarea parţială a obligaţiilor sale) clientului, în timpul executării serviciilor.
(2) În caz de executare defectuoasă sau parţială a obligaţiilor contractuale, partea în culpă va plăti parții prejudiciate
contravaloarea daunelor în termen de 30 de zile de la data constatării. Contravaloarea daunelor este plafonată la
suma de 4500 lei.

Art. 6.Forţa majoră și cazul fortuit: 
(1) Forţa majoră, definită și probată conform prevederilor legale în materie, exonerează de raspundere partea
afectata de un asemenea eveniment, pe toată durata de manifestare a acestuia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(2) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
(3) Cazul fortuit exonerează de răspundere partea care se află într-o asemenea situație. Cazul fortuit este definit ca
fiind oricare situație, alta decât forța majoră, care afectează negativ oricare dintre părți și/sau animalul de companie,
ca urmare a producerii unor evenimente care nu puteau fi în mod rezonabil prevăzute sau evitate în urma și pe baza
informatiilor comunicate reciproc între părți sau disponibile acestora și/sau a unor diligețe uzuale și rezonabile ale
părților cu privire la serviciile ce fac obiectul prezentului contract.

Art. 7.Încetarea contractului: Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
(1) prin ajungerea la termen;
(2) prin acordul părţilor, la data preluarii de către client a animalului de companie de la prestator;
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(3)din inițiativa oricărei părți pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către
cealaltă parte, cu un preaviz de 1 zi, caz în care părţile vor fi obligate să îşi achite datoriile una către cealaltă, datorii
rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de încetare.

Art.8.Soluţionarea litigiilor: Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Disputele nerezolvate amiabil 
în termen de 15 de zile vor fi deduse spre soluționare către instanţele judecătoreşti competente de la sediul 
prestatorului. 

Art.9.Comunicări/notificări: Pentru validitate, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi în scris prin medii online (e-mail, whatsapp). În cazul unor situaţii 
urgente sunt admise comunicările telefonice,  sub condiţia confirmării ulterior în scris. 

Prezentul contract, din care fac parte întegrantă anexele sale, a fost încheiat astăzi _______________________ în 
2 exemplare cu aceeaşi putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.  

Prestator:   

RESPECT THE ART SRL 

Client: 
(Nume  în clar și semnătura)

 _____________________________________________ 
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Contract de prestări servicii Nr. __________/________________________ 

ANEXA 1 
Obligațiile Părților 

Cap.I.Prestatorul are următoarele obligații: 
1. Să respecte și să determine toți angajații/colaboratorii acestuia să respecte tot ceea ce este prevăzut în cuprinsul
Contractului și eventualele acte adiționale/anexe la acesta;
2. Să respecte și să determine toți angajații/colaboratorii acestuia să respecte toate instrucțiunile Clientului cu
privire la comportamentul animalului de companie și nevoile sale, asa cum sunt acestea indicate în Anexa 2;
3. Să execute serviciile care fac obiectul prezentului contract la calitatea și exigențele oferite Clientului;
4. Să își asume orice daună produsă din neglijența sa în timpul prestarii serviciului, în limita sumei de 4500 Lei;
5. Să ia masurile necesare din punct de vedere al securității și sănătații în muncă pentru riscurile existente în
îngrijirea animalelor de companie;
6. Să anunțe telefonic Clientul despre situații deosebite, accidente, schimbări în comportamentul obișnuit al
animalului etc, produse pe durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract;
7. Să ofere animalului primul ajutor în cazul micilor accidente care pot apărea pe perioada contractuală, sau să
transporte animalul la cel mai apropiat cabinet veterinar deschis în cazul în care acesta prezintă simptome care îi
pun viața în pericol;
8. Să îi facă animalului șederea cât mai plăcută, prin joacă, afecțiune, activități de stimulare mentală și fizică, adaptată
nevoilor și posibilităților specifice acestuia, luând în considerare vârsta, rasa și limitările sale;
9. Să curețe și să dezinfecteze toate suprafețele comune, bolurile de mâncare/apă, jucăriile și orice alte obiecte la care
au acces mai multe animale, reducând astfel riscurile contaminării cu virusuri sau paraziți specifici;
10. Să returneze Clientului sumele de bani achitate în avans pentru serviciile de cazare nefolosite ca urmare a cererii
expresă a prestatorului din motive independente de acesta sau dacă animalul prezintă comportamente distructive
excesive, semne de agresivitate, sau orice alte motive care îl împiedică pe prestator să își desfășoare activitatea în
condiții de siguranță;
11. Să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Clientului, precum și cu privire la animalul de
companie.
Cap.II.Clientul are următoarele obligații:
1. Să plătească valoarea acestui contract în termen de 1 zi de la emiterea facturii fiscale sau la emiterea bonului fiscal; 
2. Să achite suplimentar orice cheltuieli veterinare, inclusiv transportul, pentru afectiuni ale animalului precedente sau care 
apar pe perioada prestării serviciilor și care nu pot fi amânate până la sosirea Clientului, afecțiuni care nu apar din motive de 
neglijență a prestatorului; 
3. Să informeze în scris prestatorul despre programul normal al animalului, istoricul medical, eventuale alergii sau intoleranțe, 
reguli și limitări care trebuie respectate, preferințe de orice fel, istoric de agresivitate sau tendințe de agresivitate față de alte 
animale sau posesivitate de orice fel; 
4. Să înțeleagă și să accepte faptul că în spațiul exterior pus la dispoziție de prestator există în mod natural specii de animale 
potențial dăunătoare, cum ar fi: insecte și reptile potential veninoase, șoareci, broaște, păsări sălbatice etc, iar prestatorul nu își 
asumă răspunderea unor eventuale accidente datorate ingerării sau agasării acestor specii de către animalul din proprietatea 
Clientului, chiar dacă Prestatorul va lua în mod rezonabil toate măsurile necesare prevenirii acestui tip de accidente; 
5. Să înțeleagă și să accepte faptul că în timpul cazării pot apărea mici leziuni, zgârieturi, julituri etc, din joacă alergat prin 
tufele și pomii din locație, dar Prestatorul are personal medical specializat la fața locului și este pregătit să dezinfecteze și să 
panseze leziunile dacă este cazul. 
6. Este responsabil de daunele cauzate de agresivitatea neprovocată a animalul său asupra altor animale, oameni sau bunuri, 
care se manifestă pe perioada prezentului contract; 
7. Să respecte programul de funcționare (8:00-20:00) pentru predarea și preluarea animalului lăsat în grija prestatorului. 
Nerespectarea programului va fi taxată cu 100 lei în plus față de valoarea prezentului contract; 
8. Să informeze în scris prestatorul despre orice modificare a intervalului de cazare care apare ulterior semnării prezentului 
contract; 
9. Autorizează prestatorul să îl reprezinte în relația cu orice cabinet veterinar și să ia decizii care privesc bunăstarea animalului 
cum crede Prestatorul de cuviință, dacă Clientul nu poate fi contactat telefonic sau prin alte medii de comunicare; 
10. Să organizeze, prin mijloace proprii, un plan de rezervă pentru cazarea animalului său în eventualitatea în care acesta 
prezintă comportamente incompatibile cu condițiile de cazare a prestatorului, semne de agresivitate, comportament distructiv 
excesiv, iar prestatorul nu își poate duce la îndeplinire obligațiile de mai sus din aceste motive; 
11. Să consulte regulamentul intern Tina’s Pets, pus la dispoziție pe site-ul companiei: http://tinaspets.eu/proceduri-si-politici/
procedura-cazare-gradinita/, așa cum acest regulament va fi amendat periodic de către prestator și ale cărui dispoziții au 
prioritate față de orice convenție a părților;
12. Să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Prestatorului, precum și cu privire la activitatea și facilitățile 
de cazare pentru animale de companie ale Prestatorului.

Semnătura___________________________________ 
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Contract de prestări servicii Nr. __________/________________________ 

ANEXA 2 
Chestionar despre animalul de companie 

Nume : ________________________________________________ Specie:_______________________________________________________ 

Rasă: __________________________________________________ Vârstă:________ Sex: M______  / F______ 

Tratamente curente, medicație sau vitamine: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A mai fost cazat până acum la Pet Hotel sau Pet Sitter?   DA ______   NU ______ 

Au apărut probleme în timpul acestor cazări?  DA ______  NU ______ 

Daca DA, care? ________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Care este nivelul lui de energie ? Ridicat ______ Mediu _______ Scazut ___________ 

Care este nivelul lui de agresivitate ? Ridicat ______ Mediu _______ Scazut ___________ 

Situația sexuală:  Sterilizat _______  Fertil_________ Data ultimei menstre (femele) ________________ 

Are tendințe de evadare?  DA ______  NU ______ 

Prezintă forme de anxietate de separare?  DA, excesive______      DA, dar trec repede______   NU, nu îi pasă de mine_____ 

Care sunt jucăriile preferate? _____________________________________________________________________________________________ 

Agreează mai mult compania umană, a colegilor de cazare sau preferă solitudinea? ____________________________________  

Cum se înțelege cu alte specii de animale?    Tolerant_______Are instinct de vânător_____Nu se știe______ 

Cum ți-ai descrie animalul în câteva cuvinte?: ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Observații, note, recomandări: ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Prin semnarea acestui formular declar că am citit și accept regulamentul pus la dispozitie pe site-ul companiei: 
http://tinaspets.eu/proceduri-si-politici/procedura-cazare-gradinita/ și sunt de acord cu condițiile contractuale.  

Animalul de companie a fost predat la PRESTATOR: 
Data: __________________ 
Ora: ______________ 
Semnatura de primire PRESTATOR: _________________ 

Animalul de companie a fost predat la CLIENT: 
Data: __________________ 
Ora: ______________ 
Semnatura de primire CLIENT: _________________ 

Prestator:  RESPECT THE ART SRL Client: (nume, prenume, semnătura) 
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