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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. ……… din ……………… 
 
 
1. Părţile  contractante 
Între 
SC CEZ DISTRIBUTIE S.A.  cu sediul în strada Brestei  nr. 2 Craiova , telefon  0251/405555, fax 
0251/405104, numar de inregistrare la Registrul Comertului J16/148/04.03.2002, cod unic de 
inregistrare nr. RO 14491102, cont  RO03BRDE170SV26689741700 , BRD suc Dolj, reprezentata prin 
Director General Ing. ........... si Director Economic Ec. ...............,  în calitate de achizitor 
Si 
SC ………….…, cu sediului  in ………., judetul …….. telefon ….., fax ………  numarul de înmatriculare 
………, codul fiscal ……… cont ……….  , reprezentat prin …………. in funcţia de Director ,  în calitate 
de prestator, a intervenit prezentul contract. 
 
2.Obiectul şi pre ţul contractului 
2.1.Prestatorul se obligă să realizeze  serviciile de proiectare „Amenajare spatii depozitare 
aparataj/echipamente electrice Corabia, str. Bibesc u Voda, nr. 21  – faza SF, PT+CS”  comandate 
de achizitor conform caietului de sarcini ce face parte integranta din prezentul contract si sa respecte in 
elaborarea documentatiei tehnico-economice prevederile si standardele, specificatiile tehnice, fisele 
tehnologice, indrumarele de proiectare si alte prescriptii energetice in vigoare. Prestatorul  va calcula 
indicatorii de eficienta  economica, va elabora documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism, 
va obtine certificatul de urbanism si avizele impuse prin acesta . 
2.2.Achizitorul se obligă să plătească prestatorului  preţul total de ………. lei   fara TVA  din care         
SF-……….. lei  fara TVA, PT+CS-……….. lei  fara TVA, la care se adauga T.V.A. in valoare de ……… lei  
pentru îndeplinirea contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea lucrariilor „Amenajare spatii 
depozitare aparataj/echipamente electrice Corabia, str. Bibescu Voda, nr. 21  – faza SF, PT+CS”. 
 
3.Durata contractului  
3.1. Contractul de prestari servicii de proiectare semnat de ambele parti, în vigoare după semnare, la  
primirea ordinului de incepere.  
Termenele de predare a documentatiei tehnico-economice sunt: 
-  pentru  faza   SF: 50 de zile calendaristice (inclusiv avizare C TE) de la primirea ordinului de 
incepere; 
-  pentru fazele  PT+CS:  30 de zile calendaristice (inclusiv aviza rea in CTE)  
3.2. Prestatorul va efectua serviciile de proiectare cu respectarea termenelor intermediare mentionate la 
pct.3.1. Termenele intermediare sunt termene contractuale, a caror nerespectare duce la aplicarea 
sanctiunilor prevazute in prezentul contract. 
Obligaţiile prestatorului de a respecta termenele de prestare se consideră  îndeplinite dacă la finele 
acestora sunt prestate, consemnate şi avizate de CTE-ul achizitorului. 
3.3. In cazul aparitiei necesitatii unor lucrari suplimentare, la comanda achizitorului, prestatorul le va 
cuprinde in documentatia de proiectare.  
    
4. Defini ţii 
4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţii astfel: 
a) contract- actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor  două părţi, încheiat, între o autoritate     
contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
b) achizitor si prestator - partile contractante, aşa cum acestea sunt numite in prezentul contract; 
c) servicii- activităţii a căror prestare face obiectul contractului; 
d) pretul contractului - preţul plătibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de 
sarcini şi in propunerea tehnica; 
f) destinaţie finală – locul unde prestatorul are obligaţia de apresta serviciile sau a livra rezultaul 
serviciilor prestate(dacă este cazul) 
g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
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incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este considerat forţa majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia dintre părti. 
h) daune = prejudicii suferite.   
i) data tinta de predare =data avizarii in CTE a achizitorului 
j) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
         
5.Intrarea in vigoare  
5.1.Contractul de servicii intră în vigoare după semnare, la  primirea ordinului de incepere. 
 
6.Anexele contractului 
6.1.Anexele  contractului  sunt:  
- tema de proiectare 
-  caietul de sarcini; 
-     propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
6.2.În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile 
Caietului de sarcini. 
         
7.Standarde   
7.1.Serviciile prestate în cadrul prezentului contract vor fi efectuate conform ultimelor standarde şi norme 
autorizate menţionate de prestator în propunerea sa tehnică acceptată de achizitor. 
7.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 
sau alte reglementări autorizate în România cu condiţia ca prevederile acestora să fie cel puţin 
echivalente standardelor sau normelor agreate pe plan mondial. 
 
8.Caracterul confiden ţial al contractului  
8.1. Prestatorul  şi achizitorul vor păstra confidenţialitatea şi, fără acordul scris al celeilalte părţi, nu vor 
divulga unui terţ nici un  document, date sau informaţii furnizate direct sau indirect de către cealaltă 
parte, în legătură cu contractul, detalii privind Specificaţia tehnică, planuri etc., indiferent dacă aceste 
informaţii au fost furnizate înainte de incheierea contractului, în cursul derulării contractului sau după 
rezilierea contractului. 
8.2. 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.. 
Prestatorul nu va utiliza documente, date şi informaţii primite de la achizitor în alte scopuri decât pentru 
realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului  contract. 
8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 
- a) informaţia era cunoscută, în mod legal, părţii contractante înainte ca ea sa fie primită de la cealaltă  
parte  contractantă; sau   
- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru o 
asemenea dezvăluire;  
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
8.4.Prevederile din pct.8 vor fi valabile şi după încetarea, indiferent din ce cauză, a contractului. 

 
9.Drepturi de proprietate intelectual ă 
9.1. Prestatorul este autorul documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul contractului cu toate 
drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate , conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor si 
drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. 
9.2. Documentatiile tehnico- economice si/sau rezultatele acestora, elaborate de prestator la comanda 
achizitorului, intra in proprietatea achizitorului numai dupa executarea tuturor obligatiilor acestuia catre 
prestator, conform prevederilor prezentului contract si vor fi utilizate de achizitor, in totalitate sau partial, 
numai la lucrarile pentru care au fost comandate. 
 
10. Garanţia de bun ă execu ţie a contractului 
10.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, în valoare de 10% 
(5% penrtu IMM) din preţul contractului fără T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui prin 
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scrisoare de garantie bancara sau virament bancar  in contul CEZ Distributie 
RO03BRDE170SV26689741700, BRDE sucursala Craiova , cont care nu este purtator de dobanda.  
10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru a asigura 
plata de catre prestator a eventualelor penalitati si/sau a oricaror despagubiri pentru prejudicii suferite ca 
urmare a intarzierii prestatorului in prestarea serviciilor, neexecutarii totale sau partiale, ori executarii 
defectuoase a acestora sau pentru neindeplinirea oricaror alte obligatii asumate de prestator  prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are 
obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
Executarea totala sau partiala a garantiei  de buna executie nu limiteaza dreptul achizitorului de a 
solicita si a obtine plata tuturor penalitatilor si/sau a despagubirilor datorate de prestator in temeiul 
prezentului contract si/sau al legii. 
10.3. Restituirea garantiei de buna executie a contractului se face dupa cum urmeaza: 
a) valoarea garantiei de buna executiei aferenta studiului de fezabilitate, in termen de 14 zile de la data 
predarii si insusirii/aprobarii/documentatiei tehnico-economice respective, daca nu a ridicat pina la acea 
data  pretentii asupra ei, dupa indeplinirea  obligatiilor de la pct 11.10. 
b) valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic, in termen de 14  zile de la data 
incheierii procesului –verbal de receptie la terminarea  lucrarilor  executate in baza proiectului  respectiv, 
daca nu a ridicat pana la acea data pretentii  asupra ei. 
 
11.Obligatiile prestatorului. 
11.1. –(1)  Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu respectarea clauzelor 
prezentului contract si, in special, a standardelor de calitate si a specificatiilor tehnice prevazute in 
prezentul contract sau agreate in mod uzual pentru servicii din aceeasi categorie, precum si cu 
respectarea graficului de prestare, in conformitate cu propunerea tehnica a prestatorului si fara a 
modifica pretul contractului. 
(2) Prestatorul are obligatia de a coordona si supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive 
cerute de si pentru contract, necesare prestarii tuturor serviciilor care urmeaza a fi executate in baza 
prezentului contract. 
11.2. -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor cu respectarea stricta a 
termenelor prezentate la art 3.1.. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si 
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
11.3. - Pe toată durata executarii contractului, prestatorul va numi un responsabil tehnic al său, care va 
ţine legătura cu responsabilul de proiect numit de către achizitor, cu care va conlucra pentru realizarea, 
din punct de vedere tehnic, a serviciilor care fac obiectul prezentului contract. Obligatiile, şi nivelul de 
competenta ale reprezentantului tehnic, precum si modul de conlucrare cu responsabilul achizitorului 
sunt consemnate in propunerea tehnica, anexa la prezentul contract. 
11.4.  Prestatorul va obtine la solicitarea achizitorului,contra cost, toate avizele si acordurile prevazute 
de reglementarile in vigoare pentru si in numele achizitorului , intocmind si documentatia tehnica pentru 
ocuparea terenului . Plata taxelor pentru avize se va face de achizitor in baza notificarii date de 
prestator. 
11.5. Prestatorul are obligatia intocmirii documentatiilor de proiectare cu respectarea prevederilor 
standardelor , specificatiilor tehnice, fiselor de tehnologice , prescriptiilor energetice in vigoare, normelor 
juridice , indrumarelor de proiectare . 
11.6. Prestatorul are obligatia sustinerii documentatiei intocmite in toate sedintele de avizare ale 
achizitorului. 
11.7. In cazul in care la avizare  se va decide ca prestatorul sa refaca /completeze  documentatia 
tehnica de proiectare cu lucrari care trebuie sa corespunda temei de proiectare  din documentatia pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei, acestea se vor reface pe cheltuiala prestatorului in cazul in care 
lucrarile sunt necorespunzatoare din culpa sa. 
11.8. In cazul in care achizitorul solicita lucrari suplimentare fata de tema de proiectare din documentatia 
pentru elaborarea si prezentarea ofertei, acestea se vor elabora de prestator in baza unui act aditional 
negociat intre parti. 
11.9. Predarea documentatiei de proiectare se va face in baza unui Proces Verbal la Terminarea 
Lucrarilor de Proiectare.  
11.10. - Prestatorul are obligatia sa predea documentatia la fiecare faza de proiectare dupa cum 
urmeaza :                        
Faza  SF: 2 exemplare  din care ambele exemplare cu  valori si un exemplar pe support 
electronic(CD) 
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Faza PT+CS : 4 exemplare, din care 2 exemplare cu v alori si 2 exemplare fara valori si pe support 
electronic(CD) 
Pentru exemplarele solicitate in plus fata de cele convenite la al.1, achizitorul va suporta costurile cu 
multiplicarea. 
11.11. Prestatorul este obligat sa urmareasca lucrarile proiectate pe tot parcursul  executarii lor , 
conform notificarilor scrise ale achizitorului privind inceperea executiei, controlul pe faze determinante, 
terminarea lucarilor. 
11.12. Prestatorul este obligat sa participe la receptia lucrarilor in baza notificarii achizitorului si sa 
intocmeasca   RAPORTUL PROIECTANTULUI  privind modul de executie a lucrarilor in conformitate cu 
documentatia de proiectare intocmita. 
11.13. -  In perioada de garantie a serviciilor prestatorul are obligatia de a asigura asistenta tehnica 
necesara remedierii nefunctionalitatilor serviciilor prestate in baza prezentului contract, daca natura 
acestora presupune aceasta. 
11.14. – Prestatorul va actualiza, la solicitarea achizitorului, devizul general al lucrării, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
11.15. - Prestatorul îşi asumă toate celelalte obligatii care rezulta din celelalte clauze ale prezentului 
contract şi care nu au fost enumerate în prezentul capitol. 
11.16. – Prestatorul va include în proiect un plan de management al mediului aplicabil lucrării, precum şi 
evaluarea costurilor in cadrul unui obiect distinct din devizul general pentru punerea acestuia în practică. 
11.17. - Prestatorul este raspunzator pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului si va 
suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune. 

 
12. Obligatiile achizitorului 
12.1. Achizitorul  are obligaţia de a pune la dispoziţia proiectantului orice facilităţi sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
12.2.Pentru a-şi îndeplini obligatiile asumate în baza pct.12.1, de mai sus, în termen de 15 zile de la 
data intrării în vigoare a contractului, achizitorul va numi un responsabil de proiect care va primi orice 
cerere a prestatorului privind comunicarea de informaţii tehnice necesare executării contractului precum 
şi a altor activităţi cu caracter tehnic legate direct de executarea contractului. Numele şi adresa 
responsabilului de proiect vor fi comunicate prestatorului cel mai târziu la 20 zile de la intrarea în vigoare 
a contractului. 
12.3. Responsabilul de proiect va îndeplini, în numele achizitorului, orice obligaţie a acestuia privind 
furnizarea de informaţii tehnice, coordonarea activităţilor de recepţie, testare şi implementare a 
serviciilor. În acest sens responsabilul de proiect va obţine de la achizitor şi va transmite la prestator, 
direct sau prin intermediul reprezentantului prestatorului, orice aprobare sau instrucţiune necesară 
realizării tehnice a contractului. 
12.4. Responsabilul achizitorului nu va putea hotărî asupra aspectelor comerciale rezultate din 
executarea contractului, asupra prelungirii unui termen sau asupra oricărei modificări/completări a 
aspectelor tehnice care au implicaţii asupra preţului contractului şi/sau asupra dreptului achizitorului de a 
percepe penalizări şi/sau daune. 
12.5. Orice facilitate sau derogare dată de responsabilul achizitorului care ar conduce la modificarea 
preţului contractului, a termenului/termenelor de execuţie a contractului, dacă nu are aprobarea 
achizitorului şi nu a fost introdusă în contract, printr-un act adiţional semnat de persoanele autorizate ale 
achizitorului nu îl va exonera de răspundere pe prestator. 
12.6. Responsabilul achizitorului va înregistra pentru achizitor toate comunicările primite sau date de el 
în conformitate cu contractul şi le va comunica persoanei responsabile pentru derularea contractului. 
12.7. Achizitorul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate prestatorului si pe care 
acesta din urma le utilizeaza in documentatie. 
12.8. Achizitorul se obliga sa organizeze avizarea interna in termen de 7 zile de la depunerea 
documentatiei de catre prestator. 
12.9. Achizitorul se obliga sa elibereze si sa transmita către prestator avizul CTE prestatorului in termen 
de 7 zile de la data avizarii. Secretarul comisiei de avizare va transmite prestatorului, in termen de 3 zile 
de la avizare, lista lucrarilor avizate. 
12.10. Achizitorul suporta toate cheltuielile cu intocmirea studiilor, expertizelor, obtinerea avizelor, 
acordurilor necesare elaborarii si promovarii documentatiilor comandate. 
 
13. Recep ţie şi verific ări 
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13.1. Prestatorul va finaliza prestarea serviciilor la termenele prevazute la art. 3.1, pentru fiecare etapa 
de prestare in parte . Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor atât în timpul 
prestării lor cât şi la sfârşitul  perioadei de prestare.  
13.2. Fazele de proiectare se consideră acceptate după avizarea acestora de către achizitor. Avizarea 
se va face de către achizitor în termen de  7 zile de la data predării documentaţiei. Avizarea serviciilor 
prestate de prestator, nu il exonereaza pe acesta de raspunderea pentru viciile ascunse. 
13.3. Prestatorul garantează, printr-un aviz intern că proiectul a fost întocmit în conformitate cu ultimele 
norme, standarde şi reglementări în vigoare. De asemenea, prestatorul garanteaza prin sistemul calitatii 
propriu calitatea documentatiilor tehnico- economice. 
13.4. Reclamaţiile de calitate privind imposibilitatea de utilizare a serviciilor neconforme cu parametrii din 
propunerea tehnică, în perioada de garanţie, se vor transmite la prestator în timpul perioadei de garanţie 
dar nu mai târziu de 30 zile de la data de expirare a acestei perioade, prin una din formele prevăzute la 
pct.25 din prezentul contract. Daca serviciul neconform reclamat se dovedeste ca este din vina 
prestatorului, prestatorul este obligat să rezolve  reclamaţiile de calitate în maximum 10 zile de la data 
recepţionării reclamaţiei, fara depasirea termenelor de predare. In situatia depasirii termenelor de 
predare, prestatorul va plati penalitati in conditiile art. 18.1 de mai jos.  
13.5. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să rezolve reclamţiile, conform celor convenite, achizitorul 
o va face el însuşi, pe riscul şi cheltuiala prestatorului fără a prejudicia alt drept pe care achizitorul îl are 
faţă de prestator în cadrul prezentului contract. 
Prestatorul raspunde in mod solidar cu executantul lucrarii pentru o durata de 10 ani pentru viciile 
ascunse ale constructiei si pe intreaga durata de existenta a constructiei pentru viciile care afecteaza 
structura de rezistenta a acesteia, daca aceste vicii sunt cauzate de insesi viciile de proiectare. Toate 
cheltuielile legate de remedierea acestor vicii vor fi suportate in totalitate de prestator. 
13.6. Pentru modificările în perioada de garanţie, pretatorul va acorda o nouă de garanţie egală cu 
aceea prevăzută în pct. 13.3. de mai sus. 
13.7. Părţile prezentului contract convin ca perioada de garanţie se va prelungi automat cu 
perioada/perioadele de timp în care  nu a fost posibilă utilizarea proiectului datorită neaplicabilităţii 
acestuia. Această perioadă se va înţelege ca fiind perioada de timp scursă între data reclamaţiei făcută 
de achizitor şi data procesului verbal semnat de reprezentanţii părţilor care atestă rezolvarea reclamaţiei 
de către prestator. 
 
14. Începere, finalizare, întârziere, sistare 
14.1.1. Prestatorul are obligaţia de a începe elaborarea proiectelor cât mai urgent posibil, astfel încât să 
asigure respectarea termenelor de predare a fazelor de proiectare, conform clauzelor contractuale.  
14.1.2.În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor negocia  şi semna un act adiţional la prezentul contract privind: 
- prelungirea perioadei de prestare a serviciului şi/sau 
- totalul cheltuielilor  aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului; 
14.2.Serviciile prestate în baza prezentului contract atât în totalitate cât  şi  orice fază (parte) a acestora 
trebuie să fie prestate la data stabilită prin graficul de prestare cu defalcarea valorică a fiecărei faza 
(părţi), anexa a prezentului contract. Datele  de finalizare din graficul de prestare se calculează la data 
intrării în vigoare a contractului. 
14.3.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, sau 
inregistreaza orice întârziere în îndeplinirea contractului, acesta va fi obligat sa plateasca penalitatea 
prevazuta la art. 18 de mai jos si sa faca eforturi suplimentare pentru recuperarea intarzierilor, fara ca 
achizitorul sa fie obligat la plata nici unor sume in plus fata de Pretul contractului. 
14.4. Dacă prestatorul nu îşi realizează obligaţiile asumate, achizitorul se poate adresa oricarei terte 
persoane pentru prestarea serviciului nerealizat pe costurile prestatorului prezentului contract. Diferenta 
dintre pretul serviciilor agreat cu o asemenea terta persoana si pretul agreat cu prestatorul conform 
prezentului contract va fi suportata de prestator.  

 
15.  Modalit ăţi de plat ă  
15.1. Preţul contractului prevăzut la art. 2.2. se va plăti prestatorului după efectuarea serviciilor în baza 
facturii fiscale care va fi emisă si decontata după data avizării si predarii documentatiei tehnico-
economice pentru fiecare faza de proiectare, in conformitate cu art. 15.2. 
 Decontarea se va realiza pe baza postarifării în limitele valorii contractate si fara a depasi valoarea 
contractului. Postarifările vor fi stabilite pe baza cantităţilor fizice proiectate, însuşite de către beneficiar. 
15.2. Plata facturii se face în termen de 60 de zile  de la data emiterii de către prestator în condiţiile 
respectării clauzelor contractuale. 
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15.3.1. Plăţile trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor executate conform 
contractului. Serviciile executate trebuie să fie dovedite ca atare prin avizul achizitorului (CTE). 
15.3.2. Situaţiile de plată pe faze de proiectare se confirmă în termen de 5 zile de la primire; în cazuri 
justificate acest termen poate fi prelungit, cu anunţarea prealabilă a prestatorului, până la 10 zile. 
15.4. Plata facturii finale se va face după avizarea si predarea ultimei faze a documentatiei tehnico-
economice către achizitor. 
15.5. Contractul nu va fi terminat până când Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor de 
Executie nu va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia la terminarea lucrărilor  de proiectare va fi 
efectuată conform prevederilor legale. 
 
16. Actualizarea pre ţului contractului 
16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la 
contract. 
16.2. Depăşirea termenelor contractuale, din vina prestatorului, nu poate fi invocată ca motiv de 
actualizare a preţului contractului. 

 
17.   Amendamente 
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional semnat de reprezentanţii lor legali, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului. 
 
18.  Penalitati , daune- interese 
18.1. Achizitorul va aplica prestatorului penalitati de 0,1% pe zi din valoarea  contractului, începând cu 
prima zi lucratoare dupa data scadentei până la data îndeplinirii acestora, pe o perioada de 30 zile, la 
expirarea careia contractul se desfiinteaza de drept, fara ca achizitorul sa efectueze nici o formalitate 
judiciara sau extrajudiciara, cu exceptia unei notificari prealabile transmise executantului. Plata 
penalitatilor de catre prestator nu ingradeste dreptul achizitorului de a solicita despagubiri pentru 
prejudiciile suferite de achizitor, daca acestea depasesc cuantumul penalitatilor percepute in baza 
prezentului articol. 
18.2. În cazul in care achizitorul nu achita facturile in termenul prevazut la clauza 15.2. acesta are 
obligatia de a plati ca penalitati o suma de 0,1 % pe zi din plata neefectuata, începând cu prima zi 
lucratoare dupa data scadentei . 
18.3. Penalitatile nu vor depasi valoarea contractului.  
 
19. Rezilierea contractului 
19.1.  Contractul se desfiinteaza de drept, din culpa prestatorului, fara nici o formalitate prealabila sau 
interventie a instantei, printr-o simpla notificare de reziliere transmisa de achizitor prestatorului cu 7 zile 
inainte de intervenirea rezilierii, in urmatoarele cazuri: 
a) prestatorul intarzie executarea oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul contract cu mai mult 
de 30 zile.  
b) prestatorul a subcontractat o parte de servicii, fără avizul achizitorului; 
c) in cazul in care proiectul in faza SF nu este avizat in CTE al SC CEZ  DISTIBUTIE SA sau in Consiliul 
de Administratie al SC CEZ  DISTIBUTIE SA.  
d) prestatorul intarzie in mod nejustificat inceperea prestarii serviciilor sau nu reia serviciile suspendate 
în termenul stabilit la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a serviciilor; 
19.2 In situatia in care contractul se reziliaza din culpa prestatorului, acesta va restitui achizitorului toate 
sumele platite de achizitor in baza prezentului contract. 
19.3. Prestatorul poate cere rezilierea contractului din culpa achizitorului dacă achizitorul intarzie 
îndeplinirea unei obligaţii care este în sarcina sa, inclusiv a obligaţiei de plată, cu mai mult de 15 zile şi 
prin aceasta îl pune pe prestator în situaţia de a nu putea presta serviciile; 
19.4 Oricare dintre parti poate cere rezilierea contractului, inurmatoarele situatii: 
a) impotriva prestatorului/achizitorului a fost declansata, in mod voluntar sau la cererea unui tert, 
procedura insolventei; 
b) achizitorul notifică prestatorului ca, din motive neprevăzute şi datorită unor conjucturi economice, îi 
este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
19.5. Indiferent de cauza de reziliere a contractului, în cazul rezilierii contractului, achizitorul va convoca 
comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă a serviciilor executate până la data rezilierii, într-
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un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului, stabilindu-se stadiul lucrarilor, calitatea 
acestora si sumele datorate reciproc de catre parti in conformitate cu prevederile prezentuui contract. 
19.6 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 zile de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. 
19.7. În cazul prevăzut la clauza 19.3, 19.4 si 19.6 prestatorul are dreptul de a pretinde numai suma 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. 
 
20.Subcontractan ţi 
20.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul 
20.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea 
sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 
21. Cesiunea  
21.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile si obligaţiile  asumate prin 
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului. 
21.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o obligatie de garanţiesau orice alte obligaţii asumate 
prin prezentul contract. 
 
22. For ţa major ă  
22.1. Forţa majoră exonerează părţile contractate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată   perioada în care aceasta acţionează. 
22.2. 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. 
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,  imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
22.4. Se consideră caz de forţă mojoră situaţiile intervenite independent de voinţa părţilor, imprevizibile 
şi inevitabile care survin după intrarea în vigoare a contractului, împiedicând una din părţi să-şi 
îndeplinească, total sau parţial, obligaţiile asumate prin prezentul contract. Greva propriilor angajaţi nu 
poate constitui caz de forţă majoră. 
22.5. Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte părţi, numai dacă partea care le invocă, comunica în 
scris, în termen de  maximum 3 zile da la data apariţiei cazului  de forţă majoră, celeilalte părţi, situaţia 
intervenită si prezintă  în alte 14 zile ulterioare un certificat emis de autorităţile competente, privind 
realitatea evenimentului invocat, legalitatea constatării lui, precum şi durata sa. 
22.6. Cazul de forţă majoră nu poate fi invocat în situaţiile în care materialele şi/sau bunurile pot fi 
înlocuite, deoarece se află în producţia curentă a prestatorului sau pot fi procurate de acesta din altă 
parte cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute în contract. 
22.7. În situaţia  când cazurile de forţă majoră apărute şi invocate au o durată mai mică de 30 zile, 
prelungesc în mod automat, cu perioada de timp respectivă, termenele de îndeplinire a obligaţiilor părţii 
care le-a invocat.Dacă acestea au o durată mai mare de 30 zile, părţile contractuale vor analiza dacă, şi 
în ce condiţii pot continua contractul. În această situaţie, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul. 
22.8. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a  prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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23. Solu ţionarea litigiilor 
23.1.Dacă între achizitor şi prestator apare o neinţelegere sau o dispută de orice natură cu privire la 
încheierea sau derularea contractului, părţile vor căuta să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, prin 
tratative directe.  
23.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 
instantele judecatoresti din judetul executarii contractului. 
24. Limba care guverneaz ă contractul 
24.1. Contractul se va încheia în limba română. 
24.2. Orice alte anexe necesare derulării Contractului care sunt redactate în altă limbă vor fi însoţite de 
traducere autorizată în limba română. 
25. Comunic ări 
25.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie  să fie   
transmisă în scris.. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
25.2 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
26. Legea aplicabil ă contractului  
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
27. Dispozi ţii finale 
27.1. Prezentul contract a fost încheiat in in 2 (doua) exemplare cu valoare de original câte unul pentru 
fiecare parte. 
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