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                                               CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  
                                                            NR__________DIN___________ 

 
INCHIRIERE SI TRANSPORT GREUTATI IN VEDEREA AUTORIZARII PODURILOR RULANTE DIN 

CENTRALELE HIDROELECTRICA DE LA REMETI , LUGASU , TILEAGD , SACADAT SI FUGHIU  
 
 

Părțile contractante 
 

Subscrisa , Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită in continuare „S.S.H. 
Hidroserv S.A.”) în calitate de ACHIZITOR,  
 

prin 
 

SECTIA DE SERVICII ŞI REPARAŢII HIDROENERGETICE CLUJ, cu sediul în Cluj Napoca, strada Taberei 
nr.1A, judeţul Cluj, cod poştal 400512 în calitate de BENEFICIAR-DERULATOR, pe de o parte 
 

 şi 
 

S.C _______________ SRL, cu sediul în __________, telefon ___________, fax _________, număr 
de înmatriculare __________, cod de înregistrare fiscală ___________, , cont ___________-, 
deschis la ___________, reprezentată prin _____________, în calitate de PRESTATOR SERVICII , pe 
de altă parte, 
 

au convenit semnarea prezentului contract . 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract de prestari servicii – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 
achizitor şi prestator servicii - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de servicii de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
servicii – INCHIRIERE SI TRANSPORT GREUTATI. 
destinatie finala - locul unde prestatorului de servicii are obligatia de a presta serviciile; termenii 
comerciali de prestare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de 
Comert (CIC). 
forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare  
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta 
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extreme de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu exceptia 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 “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1 Prestatorul de servicii se obliga sa presteze “Serviciu de Transport si Închiriere Greutăți” 
pentru încercări in vederea verificării tehnice in utilizare efectuate de CNCIR SA la poduri rulante 
conform caiet de Sarcini Nr R19746 din 19/09/2022. 
 
 4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze si sa plateasca pretul convenit în prezentul contract. 
 
4.3 Prestatorul se obliga in a furniza impreuna cu greutatile necesare execuarii lucrarilor de 
verificare tehnica a podurilor rulante din centarele CHE mentionate in caietul de sarcini R19746 din 
19/09/2022 toate sistemele de ridicare necesare sau de legare pentru cumularea greutatilor intre 
ele precum : chingi , lanturi , sufe ...etc iar toate acestea trebuie sa fie insotite de certificatele/fisele 
tehnice aferente care atesta caracteristicele acestora precum : greutate, dimenisuni , portante etc.. 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate este de 
____________ RON, la care se adauga ____________ RON TVA. conform tabelului alaturat: 
 

Nr. 
Crt 

                           Lot  Cant.               Valoare lei fara TVA 

Lot   
1 

Inchiriere si transport greutati 
Centrala Hidroelectrica REMETI 1  

Lot
2 

Inchiriere si transport greutati 
Centrala Hidroelectrica TILEAGD 

1  

Lot
3 

Inchiriere si transport greutati 
Centrala Hidroelectrica LUGASU 

1  

Lot
4 

Inchiriere si transport greutati 
Centrala Hidroelectrica SACADAT 

1  

Lot
5 

Inchiriere si transport greutati 
Centrala Hidroelectrica FUGHIU 

1  

TOTAL VALOARE PENTRU CELE 5 LOTURI LEI FĂRĂ TVA: __________lei 

 
5.2 Preţul contractului este stabilit în RON şi nu se actualizează, rămâne ferm pe toata durata de 
valabilitate a contractului. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de 60 zile incepand cu data semnarii contractului si inregistrarii 
lui. 
6.2 Durata contractului se poate prelungi doar prin act aditional semnat de catre ambele parti. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe la data semnarii contractului de ambele parti. 
7.2 Prestarea serviciilor se va face pe baza de comanda ferma pentru fiecare lot in parte.  
7.3 Termenul de executie : cel mult 30 de zile de la data incheierii prezentului contract , când expiră 
verificarea actuală a podurilor rulante. 
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8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt:  
a) Copia propunerii financiare și propunerii tehnice;  
b) Copia Caietului de Sarcini nr.R19746/19.09.2022. 
c)  Documentul de constituire a garanției de bună execuție; 
 
 
9. Obligatiile principale ale Prestatorului 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de Inchiriere si Transport Greutati la standardele 
şi/sau performanţele prezentate în oferta finaciară şi propunerea tehnică conform caiet de sarcini 
Nr R19746/19.09.2022. 
 
9.2 Prestatorul serviciilor se obligă să respecte prevederile actelor normative referitoare la protecţia 
mediului in vigoare. 
9.3 In cazul în care prestatorul, din vina sa, nu efectuează serviciul pe întreaga durată a contractului, 
suma rezultată pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale va constitui prejudiciu cauzat 
achizitorului și prestatorul se obligă să o achite. 

9.4 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile  sau  
utilajele  folosite  pentru  sau  în  legatură cu  serviciile  achiziţionate; 
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
9.5 Prestatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de Client. 
 
10. Obligațiile principale ale achizitorului 
 
10.1 Achizitorul are obligaţia de a recepţiona serviciile executate, în termenul convenit prin 
prezentul contract. 
 
10.2  Achizitorul are obligatia să achite contravaloarea serviciilor prestate în baza facturilor 
acceptate la plata numai impreuna cu Procesul Verbal de receptie pentru fiecare locatie in parte, 
semnat de catre reprezentantii Achizitorului . 
10.3  Achizitorul nu va efectua plăţi în avans.  
  
11.  Modalitati de plată 

11.1. Plata serviciilor prestate se va face cu OP întermen de 30 zile de la primirea și acceptarea la 

plată a facturii și a procesului verbal de recepţie. 

 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, suma 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi de întârziere din preţul serviciilor neprestate. 

Valoarea penalităţilor nu poate depăși valoarea sumei asupra căreia sunt calculate. 

12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei mai sus convenite, atunci prestatorul poate solicita ca penalităţi de întârziere o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi de întârziere din plata neefectuată în urma 



4 

 

notificării scrise a prestatorului. Valoarea penalităţilor nu poate depăși 5% din valoarea debitului 

rămas neachitat. 

 12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil și repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a 

pretinde plata de daune interese. Părțile pot rezilia unilateral contractul cu o notificare prealabilă 

de preaviz de 20 de zile calendaristice în cazul în care interesele acestora o impun. 

12.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 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. 

 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1  Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % 
din valoarea fără TVA a contractului, adică suma de ____________ lei pentru perioada de derulare 
a contractului. Modul de constituire a garanției de bună execuție va fi prin ordin de plata caz în care 
se va depune în termen de 5 (trei) zile de la semnarea contractului. 
  
13.2  Achizitorul se obliga să elibereze garanția pentru participare numai după ce Prestatorul a făcut 
dovada constituirii garanției de bună execuție/contului de garanție. 
13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretentii asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru 
Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 
13.4 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data 

finalizarii executiei serviciilor care fac obiectul contractului pe baza procesului verbal de receptie, 

dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei sau dacă nu s-a convenit altfel prin contract. 

13.5 Prestatorul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării 

necorespunzatoare a serviciului, fără punere în întârziere, somaţie sau altă procedură prealabilă. 

Evaluarea pagubelor se va face de către prestator şi beneficiar. Dacă prestatorul nu se prezintă în 

termen de 24 de ore de la solicitare, prin persoana cu competenţă de reprezentare a acestuia, 

evaluarea se va face de către beneficiar iar prestatorul va accepta evaluarea. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Clauze specifice 
 
14. Receptie, inspectii si teste 
14.1  Achizitorul are dreptul de a superviza serviciile pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile solicitate.  
14.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, in scris, orice plangere sau reclamatie 
privind serviciile prestate . 
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14.3  La primirea unei astfel de notificări, Prestatorul are obligația să răspundă solicitării 
Achizitorului în termen de maxim 48 de ore (maxim 96 ore pentru situația în care condițiile 
meteorologice sunt nefavorabile unei deplasări) pentru constatarea non conformațiilor  și stabilirea 
unei modalități de rezolvare a acesteia. 
14.4 Prestatorul are obligația ca în perioada convenită cu Achizitorul şi fără costuri suplimentare 
pentru Achizitor, să remedieze defecţiunile/neconformităţile apărute.  
14.5  Prevederile de la punctele 14.2 – 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator nici de asumarea celorlalte 
obligatii prevazute in contract. 
 
15.Prestatorul serviciilor si documentele care le  însotesc pe acestea   
 
15.1  Prestatorul se obligă să presteze serviciile la destinaţiile indicate:  Centralele Hidroelectrica de 
la Remeti, Tilea, Lugasu , Sacadat si respectiv Fughiu , Jud. Bihor conform caiet de sarcini Nr. R 
19746 /19.09.2022 . în termen de max. 30 de zile de la semnarea contractului de către părţile 
contractante, când expiră verificarea actuală a podurilor rulante. 
 
15.2  Pentru prestarea serviciilor, Prestatorul va transmite Achizitorului documentele care însoțesc 
produsele ce vor urma a fi folosite precum sistemele de ridicare si a greutăților : 
a) declarația de conformitate; 
b) certificat de atestare a calităţii emis de furnizor; 
c) buletin de încercări, unde este cazul; 
 
15.3 Certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile au fost executate se face prin semnarea 
Procesului Verbal de primire de către reprezentantul autorizat al Achizitorului, pe documentele 
emise de Prestator . 
 
15.4 Prestatorul va face dovada omologării greutăților puse la dispoziție pentru încercări .  
 
 
 
16. Amendamente 
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

16.2. În cazul în care bugetul alocat serviciilor  va suferi modificări, achizitorul își rezervă dreptul de 

a denunţa unilateral contractul cu o notificare de 20 zile înainte de data incetarii efective a 

contractului. 

 
 
17. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
17.1 Prestatorul are obligatia de a îndeplini contractul de prestari servicii în perioada/perioadele în 
care s-a angajat. 
17.2 Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de executare, 
acesta are obligatia de a notifica, în timp util, achizitorului modificarea datei/perioadelor de 
executare asumate în contract, ori alte documente care fac parte integranta din contract, se face cu 
acordul partilor prin act aditional. 
 
17.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executare a 
lucrarilor, orice intârziere în indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
ori/si daune interese Prestatorului. 
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18. Cesiunea 
18.1 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. 

18.2 Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin 

contract. 

 
19. Forta majora 
19.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2 Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. 
19.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
19.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea 
limitarii consecintelor. 
19.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
20. Solutionarea litigiilor 
20.1 Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu 
îndeplinirea contractului. 
20.2 Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 
 
21. Caracterul confidenţial al contractului 
21.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, 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. 

 (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
21.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

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

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

 c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
22. Limba care guvernează contractul 
21.1 Limba care guvernează contractul este limba româna. 
 
23. Comunicari 
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23.1  (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în momentul 
primirii. 
23.2 Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii în scris a primirii comunicarii. 
 
24. Legea aplicabila contractului 
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Partile au înteles sa încheie azi ......................... prezentul contract de furnizare servicii  in 3 (trei ) 
exemplare originale , cate unul pentru fiecare parte. 
 
           

ACHIZITOR,                                                                                                         PRESTATOR, 
S.S.H. HIDROSERV S.A  

 
                                                                                               
          
   
  
  
  
  
  

 
  

 
  
  

   
  
  
  
   

  
  

  
  
  
  

  

  
 


