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CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII 
Nr. ........................ 

din data __________.2021 
 
 
 
Nr.înregistrare la: 
 
 Achizitor_______________      Prestator___________ 
 
 
1. PĂRŢI CONTRACTANTE 
 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare S.S.H. Hidroserv S.A.), în 
reorganizare, in judicial reorganization, en redressment, cu sediul social în București, Sectorul 2, strada 
Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București, având număr de Ordine în Registrul Comerțului J40/9762/2013 și Cod Unic de 

Înregistrare 32097794 atribuit în data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: 
office@hidroserv.ro, reprezentată prin Administrator Special  Dl Dan Cosmin TOŞA, desemnat conform 
Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 08.09.2020, sub supravegherea CITR Filiala 
București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată 
la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, CIF RO 26171764, desemnată în 
calitate de administrator judiciar in conformitate cu Încheierea din 10.10.2016, pronunţata în dosarul nr. 
36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, prin Partener dna Oana 
Georgiana MUNTEANU, in calitate de ACHIZITOR,  

prin 

Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Curtea de Arges reprezentata de Manager Sectie –  Daniel 
AMBRINOS în calitate de Derulator de Contract, pe de o parte, 

şi 

S.C. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………., în calitate de PRESTATOR, pe de alta parte, 
 
a intervenit prezentul contract. 
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2. DEFINIŢII  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări, persoană 
fizică sau juridică, de drept public sau privat sau grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care 
oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;    
d. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
e. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea, prevăzute în caietul de sarcini 
şi în propunerea tehnică; 
g. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunciativă. 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; 
j. zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul 
exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a 
realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.; 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 in 
mod diferit. 
 
4. OBIECTUL  CONTRACTULUI   
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de „Reconditionare rotor excitatie de rezerva aferent CHE 
Cerbureni - HA1”, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. Achizitorul  se  obligă să  plătească prestatorului  preţul convenit  pentru serviciile de „Reconditionare 
rotor excitatie de rezerva aferent CHE Cerbureni - HA1”, conform obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. 
 
5. PREŢUL CONTRACTULUI 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către achizitor, aferent serviciilor prestate 
este de ........................... lei, la care se adaugă TVA conform legislaţiei în vigoare 
5.2. Preţul contractului este ferm în lei pe toată perioada de derulare a contractului, acesta nu se 
actualizează. 
 
6. DURATA  SI VALABILITATEA CONTRACTULUI 
6.1. Prestarea serviciilor prevăzute în contract se va face intr-o perioadă de 60 de zile din momentul 
semnarii contractului de către ambele părți si predarea rotorului la sediul prestatorului de servicii.  
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6.2. Prezentul contract este valabil de la data semnårii acestuia de cåtre parti si până la expirarea garanției 
tehnice a serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu clauzele contractuale. 
 
7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
7.1. Documentele contractului sunt: 
Documentele contractului fac parte integrantă din contract şi sunt următoarele: 
a) Oferta tehnico- economica nr. ..............................., reprezentând Anexa nr.1 la contract; 
b) Caietul de sarcini nr. R20060/20.09.2021; 
c) Acte adiţionale şi alte anexe pe care părţile vor considera necesar să le constituie după semnarea 
contractului. 
  
8.  OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
8.1. Se obligă să presteze serviciile de „Reconditionare rotor excitatie de rezerva aferent CHE Cerbureni - 
HA1”, respectând documentația tehnica de execuție în conformitate cu reglementarile tehnice şi legislative 
in  vigoare;  
8.2. Se obligă să puna la dispoziția achizitorului certificatele de calitate pentru piesele de schimb şi 
echipamentele achiziționate şi utilizate în cadrul serviciului, daca este cazul; 
8.3. Så convoace furnizorii de produse în cazul în care se constata defectiuni de fabricatie pentru 
întocmirea notelor tehnice de constatare în scopul remedierii defectelor pe cheltuiala proprie şi cu 
notificarea prealabila a Achizitorului; 
8.4. Så execute la solicitarea Achizitorului servicii/lucrari suplimentare, constatate ca necesare şi convenite 
între parți; 
8.5. Så execute pe cheltuiala proprie serviciile/lucrårile de remediere a deficiențelor rezultate pe parcursul 
derularii serviciului ca urmare a nerespectarii documentațiilor de execuție şi a prescripțiilor tehnice, 
constatate de ambele parți; 
8.6. Pentru executarea obiectului prezentului contract, se obligå så asigure personal calificat şi autorizat 
pentru îndeplinirea obligațiilor ce rezulta din contract; 
8.7. Så asigure tehnologiile de execuție pentru serviciul contractat pe baza procedurilor proprii;  
8.8. Så întocmeasca şi så prezinte Achizitorului situațiile de lucrari si documentatia de reparație care sa 
ateste volumul şi calitatea serviciului/lucrarii efectuate şi care vor cuprinde: 

a) devizul lucrårii (inclusiv anexele la deviz), dacå este cazul; 
b) lista de produse puse în opera; 
c) Planul control calitate/PCCVI; 
d) certificate de calitate si garantie, declaratii de conformitate; 
e) fişa de monitorizare pentru procesele speciale, dupa caz; 
f) derogari convenite cu Achizitorul care nu afecteaza calitatea şi functionalitatea serviciului respectiv; 
g) cårti tehnice, instrucțiuni de montaj, exploatare şi mentenanta în limba româna, pentru 

echipamente/ piesa de schimb, dupa caz; 
h) buletine de probe si verificari in fabrica; 
i) paşapoarte de montaj; 
j) procese verbale de verificare/constatare pentru operațiile de inspecție, control şi verificare. 

Procesul verbal va contine rezultatul constatarilor efectuate; 
8.9. Så pregateasca documentele necesare recepției serviciului ; 
8.10. Så permitå reprezentanților Achizitorului accesul la toate fazele de execuție a serviciului ; 
8.11. Så sesizeze Achizitorul dacå se constatå neconformitåți sau defecte apårute în etapele de execuție 
în vederea solutionarii ; 
8.12. Prestatorul are obligația de a notifica prompt Achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau 
altele asemenea descoperite de acesta pe durata îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul 
contract ; 
8.13. Pentru partea din contract care necesitå servicii de proiectare, proiectul va fi avizat de un verificator 
de proiecte atestat pe domeniul corespunzåtor serviciului, Prestatorul fiind pe deplin responsabil pentru 
acea parte a lucrårilor, acolo unde este cazul ; 
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8.14. Prestatorul va despagubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justitie, daunelor- 
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatura cu 
obligațiile prevazute în prezentul contract, pentru care responsabilitatea revine prestatorului. 
8.15. Responsabil de contract din partea prestatorului: .................................. 
 
9.  OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
9.1. Achizitorul are obligaţia de a recepţiona serviciile prestate în termenul convenit prin prezentul contract 
la art. 6.1. 
9.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
prestare de servicii.  
9.3.  Achizitorul asigura transportul rotorului la Prestator; 
9.4. Responsabil de contract desemnat din partea achizitorului .................................; 
 
 
10. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA SERVICIULUI 
10.1 Prestatorul se obligă să  presteze serviciile în termenul stabilit, respectiv de 60 de zile din momentul 
semnarii contractului de către ambele părți si predarea rotorului la sediul prestatorului de servicii. 
10.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfaşurarea execuției lucrårilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în documentele contractului. 
10.3 Prestatorul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfasoarå activitațile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
contract. 
10.4. Prestatorul este responsabil de calitatea materialelor utilizate, iar pentru piesele de schimb şi 
echipamentele utilizate så prezinte declarație de conformitate, certificatele de calitate şi garanție. 
 
11. FINALIZAREA SERVICIILOR. RECEPŢIE ŞI VERIFICÅRI 
11.1. Prestatorul are obligaţia de a finaliza serviciile contractate în termenul stabilit împreuna cu 
Achizitorul, asa cum va fi mentionat in  Raportului procedurii de achizitie . 
11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de realizare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
acestora cu prevederile documentatiei de excutie; 
11.3.  La finalizarea serviciilor, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului dosarul reparatiei. 
11.4. Receptia se va realiza astfel: 

- Receptia la terminarea serviciilor se va face la sediul prestatorului, prin incheierea unui proces 
verbal de receptie la terminarea lucrării, semnat si aprobat de cåtre Achizitor şi Prestator ; 

 
12. GARANTIA TEHNICA ACORDATA SERVICIILOR PRESTATE 
12.1. Garantia tehnicå pentru serviciul ce constituie obiectul prezentului contract este de 12 luni. Garantia 
tehnica incepe de la data aprobarii receptiei pentru serviciul “Reconditionare rotor excitatie de  rezerva 
aferent CHE Cerbureni - HA". 
12.2 Defecțiunile apårute în perioada de garanție din cauza calitatii necorespunzåtoare a serviciilor 
executate  se comunicå Prestatorului în termen de 48 de ore de la constatare şi sunt remediate gratuit de 
Prestator. 
12.3. Când se constatå culpa Prestatorului, perioada de garanție a serviciului se va prelungi cu perioada de 
indisponibilitate a mijlocului fix. În cazul in care defecțiunile nu s-au produs din vina Prestatorului, lucrårile 
fiind executate de cåtre acesta conform documentatiei de executie, costul remedierilor va fi evaluat si 
platit de Achizitor cu titlu de lucråri suplimentare.  
12.4. În perioada de garanție Prestatorul are obligatia, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa 
toate lucrårile de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor şi a altor defecte a cåror cauzå este 
nerespectarea documentației de execuție. Constatarea viciilor şi/sau a defectelor se face de Prestator 
împreunå cu Achizitorul. Prestatorul este obligat så se prezinte în cel mult 24 de ore pentru constatare în 
vederea remedierii defecțiunilor, în caz contrar defecțiunile se considerå a fi culpa Prestatorului.  
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12.5. Prestatorul are obligația de a executa toate activitåțile prevazute la art. 12.(2), pe cheltuiala proprie, 
în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a : 

- utilizarii de materiale, de instalații sau a unei tehnologii neconforme cu prevederile documentației 
de execuție ; 

- unui viciu de conceptie, acolo unde Prestatorul este responsabil de proiectarea unei parți din 
lucråri ;  

- neglijentei sau neîndeplinirii de cåtre Prestator a oricåreia dintre obligațiile explicite sau implicite 
care îi revin în baza contractului sau a documentației de execuție. 

 
13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
13.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din 
valoarea fara TVA a serviciilor contractate,  respectiv ……………… lei . 
13.2 -  Garanţia de bună execuţie se poate constitui in cuantumul specificat la art. 13.1, astfel: 
- printr-un instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de asigurări, dupa 
caz;  
- prin ordin de plată, imediat dupa semnarea contractului, dupa caz; 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi executa, executa cu întarziere sau executa  necorespunzator obligațiile 
asumate. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a 
notifica pretenţia prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi totodata acordând 
prestatorului un termen rezonabil pentru remedierea situației.  
13.4 - Garanţia de bună execuţie se va restitui in cel mult 14 zile de la data aprobarii Procesului verbal de 
receptie pentru serviciul contractat. 
 
14. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
14.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul pentru serviciile executate, cu OP în termen de 30 
de zile de la acceptarea facturii de către Achizitor, însotita de Procesul Verbal de Receptie aprobat la 
terminarea serviciilor contractate. 
 
15.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  
15.1. În cazul în care Prestatorul nu reuseste sa îsi îndeplineasca obligaţiile asumate prin contract, având ca 
rezultat nerespectarea termenului de finalizare al serviciului, astfel cum a fost stabilit prin prezentul 
contract şi, pe cale de consecința, întârzie finalizarea serviciului. Achizitorul are dreptul de a calcula şi 
factura, ca penalitåti, o suma echivalenta cu o cota procentualå de 0,03%/zi de întarziere, calculatå la 
valoarea obligației neîndeplinite, pânå la data îndeplinirii efective a obligatiei, dar nu mai mult  decât 
valoarea obligației neîndeplinite.  
15.2. În cazul în care Achizitorul nu achitå  facturile în termenul convenit, Prestatorul are dreptul de a 
calcula şi factura ca penalitåți o sumă echivalentă cu o cota procentualå de 0,03 %/zi  pentru fiecare zi de 
întarziere, din suma a cårei platå a fost întârziata, de la data scadenței şi pâna la data efectuarii plåtii 
integrale, cuantumul total al penalitaților neputând depåsi valoarea asupra cåreia sunt calculate. 
15.3. Prestatorul nu datoreazå penalitați de întârziere atunci când întârzierile în executarea obligațiilor 
contractuale se datoreazå forței majore, conform art. 22, sau alte cazuri justificate independente de voința 
acestuia. 
15.4. Penalitåțile datorate conform art. 15.1, art. 15.2, curg cu de drept de la data la care obligațiile 
asumate conform contractului devin exigibile. 
 
16. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
16.1. Contractul încetează în oricare din urmatoarele cazuri: 
-  prin acordul de voința al parților contractante; 
- la data expirårii contractului daca pårțile nu au stabilit de comun acord prelungirea duratei contractului 
prin Act adițional scris. 
16.2 Încetarea prezentului contract nu va avea  niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între pårți.  
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17. REZILIEREA CONTRACTULUI 
17.1 Nerespectarea/neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de cåtre una dintre pårți, în 
mod culpabil, då dreptul parții lezate så notifice în prealabil cu 30 de zile partea culpabila de a considera 
contractul reziliat de plin drept/ de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune interese, 
cu indicarea obligațiilor neexecutate; 
17.2. Achizitorul îsi rezervå dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, oricând pe parcursul 
derulårii, printr-o notificare scriså adresatå Prestatorului, în concordantå cu art. 16.1. Denunțarea 
unilateralå se face în scris şi se motiveazå, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii. 
Prestatorul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pânå la 
data denunțarii unilaterale a contractului. 
17.3. Denunțarea contractului de cåtre Achizitor, în conditiile prezentului articol, då dreptul Prestatorului 
de a pretinde daune-interese, sau orice alte compensații de orice naturå, precum şi plåți corespunzatoare 
pentru partea din contract îndeplinita şi neplatitå pânå la data denunțårii unilaterale a contractului, 
inclusiv penalitåți de întârziere prevazute la art. 15.2.  
 
18. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
18.1. Niciuna dintre parțile contractante nu are dreptul, fårå acordul scris al celeilalte pårti: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe parti, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului. 

b)  de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

18.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 

- informaţia a fost divulgata după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea divulgare; sau 

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să prezinte informaţia. 
 
19. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
19.1. Pårțile convin ca aspectele privind datele cu caracter personal colectate, prelucrate, procesate sau 
transferate, dupa caz, în temeiul contractului så fie reglementate în conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
20. AMENDAMENTE  
20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
20.2.  Actul adiţional va fi negociat şi încheiat între părţi în aceleaşi condiţii ca şi contractul iniţial. 
 
21. CESIUNEA  
21.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, în urma acordului prealabil al 
Achizitorului, obligaţiile rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate 
de ambele părţi contractante. 
21.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin 
contract.  
 
22. FORŢA MAJORĂ 
22.1. Forţa majoră, astfel cum este definitå prin lege, va fi constatată de catre autoritatea competentă de 
la locul producerii evenimentului de forta majora. 
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22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de neexecutarea (totalå sau partialå) la termen  şi/sau 
de executarea necorespunzatoare (totalå sau partialå) a oricårei obligații care îi revine în baza prezentului 
contract,  pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. 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. 
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,  producerea 
acesteia in termen de 48 de ore de la aparitia evenimentului şi de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor, iar în termen de 10 zile de la data încetarii cazului de forta 
majorå så comunice celeilalte Pårti actele constatatoare ale evenimentului produs. 
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea pe de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte plata de daune-interese, dar cu îndatorirea de a-şi onora toate 
obligațiile contractate/executate pânå la acel moment. 
 
23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
23.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecatoreşti competente din România.  
 
24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. COMUNICĂRI 
25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
26. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
26.1 Nerespectarea de catre Partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract, atrage 
raspunderea contractuala a Pårtii în culpå. 
26.2 Pentru nerespectarea totala sau partialå ori pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele 
contractuale, partea în culpå datoreazå celeilalte pårti daune-interese. 
 
27 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract privind « Reconditionare rotor excitatie de rezerva aferent CHE Cerbureni - 
HA1”, a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
    
 
 

ACHIZITOR,                                                                                                                                                                 PRESTATOR,   
 


