
ACORD-CADRU DE SERVICII 
nr. S-CA ________ din ___________ 

 
1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET S.A. Ploiesti, s-a încheiat prezentul 

acord-cadru de servicii, 
 
intre 
PĂRȚILE  ACORDULUI-CADRU 
Societatea CONPET S.A. Ploiești, cu sediul in Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, 100559, jud. Prahova, 

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca 
Comercială Română Sucursala Ploiești, reprezentată prin dl. ing. Liviu Ilaşi – Director General și d-na ec. Sanda 
Toader – Director Economic, in calitate de PROMITENT-ACHIZITOR 

si 

Societatea   _______________________________, cu sediul in ____________, str._____________, 
nr.______, jud._________, telefon ____________, fax ______________, cod de inregistrare fiscala 
RO_________________, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul _____________, avand cod IBAN 
_________________ deschis la ____________________________, reprezentata prin ______________- 
Director si ___________________ – Director Economic, in calitate de  PROMITENT-PRESTATOR, 
 
in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare a acordului-cadru. 
 

1. SCOPUL ACORDULUI-CADRU 
1.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna 

contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru, precum 
și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa in mod corespunzător contractele subsecvente. 

 
2. OBIECTUL ACORDULUI-CADRU 
2.1. Obiectul acordului-cadru îl constituie prestarea serviciilor de refacere a mediului geologic și a 

cursurilor de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țiței, 
gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploiești, aflate în administrarea acesteia, 
preluarea, la solicitarea Conpet S.A. a pământului contaminat cu produs petrolier rezultat ca urmare a 
realizării unor lucrări de curățare/ remediere efectuate cu forțe proprii, precum și intervenția imediată în 
vederea prevenirii extinderii poluării atât pe cursurile de apă, cât și pe sol pentru obiectivele din 
judetele: Bacău (Sector Moinești), Vrancea (sector Constanța-Bărăganu), Galați (Sector Independența-
Cireșu), Brăila (Sector Independența-Cireșu), Buzău (Sector Urlați-Berca), Constanța (sector Constanța-
Bărăganu), lalomița (Sector Urlați-Berca), Calarași (Sector Constanța-Bărăganu, Sector Călăreți), Ilfov, 
Covasna (Sector Moinești), Prahova (sediu I, sediu II, Depozit Petrobrazi, Depozit Lukoil, Sector Ploiești-
Băicoi, Sector Urlați-Berca), Dâmbovița (Sector Moreni-Siliștea, Sector Călăreți, Sector Cartojani), 
Giurgiu (Sector Cartojani), Teleorman (Sector Cartojani), Argeș (Sector Poiana Lacului), Olt (Sector 
Poiana Lacului, Sector Orlești-Ghercești), Vâlcea (Sector Orlești-Ghercești, Sector Bărbătești), Dolj 
(Sector Orlești-Ghercești), Gorj (Sector Bărbătești), Timiș (Sector Biled-Pecica), Arad (Sector Biled-
Pecica), Bihor (Sector Marghita), în baza contractelor subsecvente încheiate. Obiectivele din judetele 
mentionate anterior includ punctele de lucru ale CONPET SA Ploiesti si conductele de transport (locale si 
magistrale) titei, gazolina si etan, care tranzitează județele amintite. 

2.2. La reluarea competitiei, obiectul reofertarii il constituie pretul (în sensul îmbunătățirii acestuia). 
 
3. DURATA ACORDULUI-CADRU 
3.1. In ceea ce priveste executarea serviciilor de refacere a mediului geologic si a cursurilor de apa 

poluate, preluare pamant contaminat in judetele: Bacau, Vrancea, Galati, Braila, Covasna, Giurgiu, Teleorman, 
Arges, Olt, Valcea, Dolj, Gorj, Timis, Arad, Bihor, durata prezentului acord-cadru este de 3 ani de la data intrarii 
in vigoare.  

3.2. Prezentul acord-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parți contractante. 
 
4. PRETUL UNITAR 
4.1.  Preturile unitare maximale, pentru indeplinirea serviciilor, platibile de catre Achizitor pentru 

indeplinirea corespunzatoare a contractului de catre prestator, sunt urmatoarele, conform propunerii / 
propunerilor financiare: 

- pentru depoluare sol prin metoda decopertarii („ex situ”): ________ lei /m.c. fara TVA; 
- pentru depoluare sol prin metoda „in situ” ________ lei /m.c. fara TVA; 
- pentru preluare pamant contaminat: ___________ lei /m.c. fara TVA; 
- pentru ora functionare skimmer: ______  lei/ ora fara TVA; 
- pentru ora de functionare motopompe, pompe de desecare: ___________lei/ora fara TVA; 



- pentru m.l. baraj de retinere: ______ lei/ m.l. fara TVA; 
- pentru m.l. baraj de sifonare:  ______ lei/ m.l. fara TVA; 
- pentru m.l. baraj absorbant: _______ lei/ m.l. fara TVA; 
- pentru cantitatea de absorbant utilizata pentru incapsularea titeiului deversat pe luciul apei:  ____ 
lei/kg fara TVA; 
- pentru batiste absorbante: _____ lei/buc. fara TVA; 
4.2. Prețurile unitare consituie prețuri maxime și includ toate operațiile necesare efectuarii serviciilor de 

refacere a mediului geologic, conform propunerii tehnico-financiare si Caietului de sarcini, anexe la contract. 
 
5. CANTITATILE MAXIME PREVIZIONATE 
5.1. Cantitatile maxime previzionate / estimate de servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru sunt 

urmatoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Operatii si materiale U.M. Totaluri/operații si materiale /3 ani  
Valoare estimată totală pe 

operatii/ 3 ani (lei) 

1 Depoluare pamant ex situ mc   

2 Depoluare pamant in situ mc   

3 Preluare pamant contaminat mc   

4 Baraje de retinere ml   

5 Baraj absorbant ml   

6 Baraje de sifonare ml   

7 Material absorbant kg   

8 Batiste absorbante buc   

9 Ore functionare skimmer ora   

10 Ore functionare motopompe ora   

 
5.2. Promitentul-Achizitor își rezervă dreptul de a solicita promitentului-prestator servicii din cadrul 

cantităților previzionate, in baza contractelor subsecvente de servicii, in functie de necesitatile proprii, si pentru 
orice locatii in care sunt situate obiective ale promitentului-Achizitor.  

5.3. In cazul in care serviciile prestate în baza contractului nu ajung la cantitatile previzionate anuale 
sau totale, prestatorul nu are dreptul de a emite pretentii asupra cantitatilor de servicii ramase nesolicitate. 

 
6. OBLIGAȚIILE PROMITENTULUI-PRESTATOR 
6.1. Promitentul-prestator se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul-

Achizitor, sa presteze serviciile de refacere a mediului geologic si a cursurilor de apa poluate ca urmare a 
avariilor produse pe traseul conductelor de transport titei, gazolina si etan sau in incintele tehnologice ale 
Achizitorului, aflate in administrarea acestuia, precum si sa preia, la solicitarea acestuia, pamantul contaminat 
cu produs petrolier rezultat ca urmare a realizarii unor lucrari de curatare/ remediere efectuate cu forte proprii 
ale Achizitorului, pentru obiectivele Achizitorului mentionate la art. 2.1. 

6.2. Promitentul-prestator se obliga sa presteze serviciile si sa execute lucrarile cu respectarea 
prevederilor propunerii tehnico-financiare, ale Caietului de sarcini si prevederile contractului subsecvent de 
servicii, precum si cu respectarea indicatiilor promitentului-Achizitor. 

6.3. Pentru fiecare contract subsecvent se va relua competitia in conditiile convenite in prezentul acord-
cadru. Obiectul reofertarii il constituie pretul (in sensul imbunatatirii acestuia). 

6.4. In cazul in care promitentul-Achizitor transmite o solicitare pentru incheierea unui contract 
subsecvent, promitentul-prestator se obliga sa restituie contractul semnat de reprezentantii sai legali in termen 
de maximum 5 zile de la primirea acestuia. 

6.5. Promitentul-prestator se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul 
acord-cadru. 

 
7. OBLIGAȚIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR 
7.1. Promitentul-Achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură 

de atribuire, in vederea achiziţionarii serviciilor care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în 
care promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta. 

7.2. Pentru fiecare contract subsecvent in parte, firmele din cadrul acordului-cadru vor fi invitate sa 
participe la reluarea competitiei (pretul face obiectul reofertarii, celelalte elemente ramanand neschimbate, 
inclusiv criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut). 

7.3. Elementele/condițiile prezentate in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru, rămân 

neschimbate pe întreaga durată a acordului cadru.  

8. AJUSTAREA PRETULUI  



8.1. Preţul unitar/preturile unitare din propunerile financiare ale ofertelor castigatoare nu se ajusteaza pe 
durata derularii acordului cadru.  

8.2. Ajustarea preturilor unitare este distincta fata de imbunatatirea acestora in cadrul procesului de 

reofertare. 

9. COMUNICARI 
9.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord cadru, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
9.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
9.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax, sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 
 
10. INCETAREA ACORDULUI-CADRU 
10.1. Prezentul acord-cadru inceteaza in urmatoarele cazuri: 
10.2. prin ajungerea la termenul indicat la art. 3.1.;  
10.3. prin acordul de vointa al partilor; 

             10.4. cand nu mai sunt ofertanti in situatia in care toate contractele subsecvente au incetat pentru 
executarea culpabila a obligatiilor de catre promitentii-prestatori; 

10.5. cand nu mai sunt ofertanti in situatia in care toate contractele subsecvente au incetat intrucat 
acestia nu au capacitatea de a acoperi solicitarile Promitentului-Achizitor pentru prestarea de servicii peste 
cantitatile din prezentul contract. 
             10.6. Pentru executarea culpabila a obligatiilor de catre promitentul-prestator, promitentul-Achizitor are 

dreptul de a pretinde promitentului-prestator/ promitentilor-prestatori daune interese in cuantum de 20% din 

valoarea estimata a contractului la data rezilierii. Suma neta de plata va fi platita de Promitentul prestator 

Promitentului Achizitor  in termen de 20 zile de la data comunicarii notificarii/ instiintarii de reziliere a 

contractului. 

10.7. Refuzul promitentului-prestator de a reoferta ca urmare a primirii invitatiei lansate de promitentul-

Achizitor, ceea ce duce implicit la neincheierea contractului subsecvent, se sanctioneaza cu suportarea, de 

catre promitentul-prestator, de daune-interese in cuantum de 20% din valoarea estimata a serviciilor care fac 

obiectul invitatiei. 

             10.8. Promitentul Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, fara nicio 

compensatie pentru promitentul-prestator, printr-o notificare scrisa adresata promitentului–prestator, in termen 

de 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acordului-cadru si 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea acordului-cadru ar fi contrara 

interesului sau comercial. In aceasta clauza se include si situatia in care Promitentul-Achizitor atinge cantitatile 

de servicii/valorile contractate. 

Prezentul acord-cadru s-a incheiat astazi, _____________, la Ploiesti, in __________ exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte. 

 
 
PROMITENT-ACHIZITOR    PROMITENT-PRESTATOR



 

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII 
nr. S-CA ________ din ___________ 

 
 

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET S.A. Ploiesti, s-a încheiat prezentul 
contract de servicii, 

 
intre 
 
PARTILE  CONTRACTANTE 
Societatea CONPET S.A. Ploiesti, cu sediul in Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, 100559, jud. Prahova, 

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca 
Comercială Română Sucursala Ploiești, reprezentată prin dl. ing. Liviu Ilaşi – Director General și d-na ec. Sanda 
Toader – Director Economic, in calitate de ACHIZITOR 

si 
 
Societatea _______________________________, cu sediul in ____________, str._____________, 

nr.______, jud._________, telefon ____________, fax ______________, cod de inregistrare fiscala 
RO_________________, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul _____________, avand cod IBAN 
_________________ deschis la ____________________________, reprezentata prin ______________- 
Director si ___________________ – Director Economic, in calitate de PRESTATOR. 

 
 

2. OBIECTUL  CONTRACTULUI 
2.1. a) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de refacere a mediului geologic și a cursurilor 

de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țiței, gazolină și etan 
sau în incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploiești, aflate în administrarea acesteia, preluarea, la 
solicitarea Conpet S.A. a pământului contaminat cu produs petrolier rezultat ca urmare a realizării unor 
lucrări de curățare/ remediere efectuate cu forțe proprii, precum și intervenția imediată în vederea 
prevenirii extinderii poluării atât pe cursurile de apă, cât și pe sol pentru obiectivele din judetele: Bacău 
(Sector Moinești), Vrancea (sector Constanța-Bărăganu), Galați (Sector Independența-Cireșu), Brăila 
(Sector Independența-Cireșu), Buzău (Sector Urlați-Berca), Constanța (sector Constanța-Bărăganu), 
lalomița (Sector Urlați-Berca), Calarași (Sector Constanța-Bărăganu, Sector Călăreți), Ilfov, Covasna 
(Sector Moinești), Prahova (sediu I, sediu II, Depozit Petrobrazi, Depozit Lukoil, Sector Ploiești-Băicoi, 
Sector Urlați-Berca), Dâmbovița (Sector Moreni-Siliștea, Sector Călăreți, Sector Cartojani), Giurgiu 
(Sector Cartojani), Teleorman (Sector Cartojani), Argeș (Sector Poiana Lacului), Olt (Sector Poiana 
Lacului, Sector Orlești-Ghercești), Vâlcea (Sector Orlești-Ghercești, Sector Bărbătești), Dolj (Sector 
Orlești-Ghercești), Gorj (Sector Bărbătești), Timiș (Sector Biled-Pecica), Arad (Sector Biled-Pecica), 
Bihor (Sector Marghita), în perioadele convenite, in conformitate cu propunerea tehnico-financiara, cu Caietul 
de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Obiectivele din județele menționate anterior includ 
punctele de lucru ale CONPET SA Ploiești și conductele de transport (locale si magistrale) țiței, gazolină și etan, 
care tranzitează județele amintite. 

b) Prestatorul se obligă să intervină imediat, in termen de maximum 2 ore de la solicitarea 
Achizitorului, în vederea prevenirii extinderii poluării, în cazul apariției acesteia. 
 

3. VALOAREA CONTRACTULUI 
3.1. (1) Prețurile unitare pentru serviciile care fac obiectul contractului sunt urmatoarele: 
- pentru depoluare sol prin metoda decopertarii („ex situ”): ________ lei /m.c. fara TVA; 
- pentru depoluare sol prin metoda „in situ” ________ lei /m.c. fara TVA; 
- pentru preluare pamant contaminat: ___________ lei /m.c. fara TVA; 
- pentru ora functionare skimmer: ______  lei/ ora fara TVA; 
- pentru ora de functionare motopompe, pompe de desecare: lei/ora fara TVA; 
- pentru m.l. baraj de retinere: ______ lei/ m.l. fara TVA; 
- pentru m.l. baraj de sifonare:  ______ lei/ m.l. fara TVA; 
- pentru m.l. baraj absorbant: _______ lei/ m.l. fara TVA; 
- pentru cantitatea de absorbant utilizata pentru incapsularea titeiului deversat pe luciul apei: ____ 
lei/kg fara TVA; 
- pentru batiste absorbante: _____ lei/buc. fara TVA; 
(2) Preturile unitare sunt ferme pe toata durata de executie a contractului si includ toate operatiile 

necesare efectuarii serviciilor de refacere a mediului geologic, conform propunerii tehnico-financiare si Caietului 
de sarcini, anexe la contract. 



(3) Achizitorul are obligatia sa efectueze plata serviciilor descrise la alin. (1) pe baza ofertei financiare si 
a situatiei de lucrari (servicii) prezentate de prestator si acceptate de Achizitor. 

3.2. (1) Valoarea estimata a contractului este de __________________ lei, fara TVA, pentru 
indeplinirea obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.  

(2) In cazul in care serviciile prestate in baza contractului nu ajung la valoarea estimata, prestatorul nu 
are dreptul de a emite pretentii asupra sumei ramase necheltuite. 

3.3. Pe perioada derularii contractului, prestatorul va efectua, cu titlu gratuit, la solicitarea Achizitorului, 
o simulare privind interventia pe ape si sol. Alegerea locatiei ramane la latitudinea Achizitorului. 

 
4. TERMENELE CONTRACTULUI 
4.1. Contractul intra in vigoare la data _______________ si se deruleaza pe o perioada de 1 an de la 

data semnarii. Contractul produce efecte pe toata perioada acordata garantiei lucrarilor. 
4.2. (1) Prestatorul se obliga sa intervina imediat, in scopul limitarii poluarii atat a suprafetelor de teren, 

cat si a cursurilor de apa, in termen de maximum 2 ore de la solicitarea telefonică sau prin email a Achizitorului 
(inclusiv pe timp de noapte). La implinirea termenului prestatorul este de drept in intarziere. 

(2) Termenul de prezentare a prestatorului in vederea preluarii amplasamentului, pentru demararea 
actiunilor de refacere a mediului geologic a suprafetelor de teren si a cursurilor de apa este de maximum 2 zile 
de la data transmiterii, de catre Achizitor, a unei notificări/comenzi scrise in acest sens. La împlinirea termenului 
prestatorul este de drept în intârziere. Termenul de prezentare a prestatorului în vederea preluării pământului 
contaminat cu produs petrolier este de maximum 5 zile de la data transmiterii notificării de către Achizitor. In 
cazul in care prestatorul nu raspunde sau raspunde cu intarziere notificarii Achizitorului, va fi direct raspunzator 
si va suporta cheltuielile legate de extinderea poluarii/ eventuale sanctiuni aplicate de autoritatile de mediu / 
eventuale litigii cu detinatorii de terenuri afectate. De asemenea, prestatorul va fi obligat la plata de penalitati 
conform prevederilor clauzei 16.   

(3) Inceperea efectiva a lucrarilor trebuie sa se faca chiar in ziua predarii amplasamentului. 
(4) Termenul de finalizare a lucrarilor de refacere a mediului geologic si a cursurilor de apa poluate 

(termen mentionat in Procesul verbal de predare–primire amplasament) se considera implinit la data semnarii, 
fara obiectiuni, a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de catre Comisia de receptie. Recepţia 
finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie acordate serviciilor 
prestate. 

(5) Prestatorul se obliga sa efectueze analizele de sol si apa in maximum 5 zile de la data prelevarii 
probelor sau la termenul impus de autoritatile de mediu prin documentele de inspectie incheiate, dupa caz. La 
implinirea termenului prestatorul este de drept in intarziere. 

(6) Termenul de finalizare a lucrarilor de refacere a mediului geologic va fi stabilit cu reprezentantii 
Achizitorului, pe baza consemnarilor cuprinse in procesul verbal de constatare intocmit de autoritatile de mediu. 

(7) Termenul de finalizare a lucrarilor de refacere a mediului geologic poate fi decalat la solicitarea 
scrisa a prestatorului, in care sunt prezentate motivele obiective si care este insotita de documentele justificative 
pentru care solicita aceasta decalare. Solicitarea de decalare trebuie facuta inainte de expirarea termenului 
stabilit in Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului. Analiza cauzelor pentru care nu s-au putut 
finaliza lucrarile de refacere a mediului geologic, in termenul stabilit in Procesul-verbal de predare-primire 
amplasament va fi efectuata de membrii unei comisii desemnate de Directorul General al Achizitorului. 
Motivarea deciziei comisiei va cuprinde toate elementele care au stat la baza admiterii sau respingerii solicitarii. 
Noul termen de finalizare a lucrarilor de refacere a mediului geologic sau refuzul decalarii termenului va fi 
comunicat prestatorului in scris de catre responsabilul de contract din cadrul Biroului Lucrari Protectia Mediului. 

(8) Acceptarea /neacceptarea decalarii este conditionata de termenul impus de autoritati precum si de 
demonstrarea unei activitati intense, cu continuitate pe amplasamentul poluat, predat in vederea efectuarii 
lucrarilor de depoluare.    

 
5. DEFINITII 
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. Achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. valoarea estimata a contractului - valoarea estimata a serviciilor obtinuta pe baza preturilor unitare 

ferme ofertate de acesta in cadrul licitatiei, si cantitatea de servicii si materiale;  
d. servicii de refacere a mediului geologic - activitati a caror prestare face obiectul contractului, 

realizate de prestator, descrise in cadrul respectivelor capitolele ale contractului:  „Obiectul contractului”, 
„Obligatiile prestatorului”, „Inceperea si executia lucrarilor”, „Finalizarea si receptia serviciilor”, „Garantia 
acordata serviciilor”, etc.;  

e. 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 enunţiativă. 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; 



f. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul Cod 
de procedura civila, respectiv: 

f.1. cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare; 
f.2. cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici 

ziua cand acesta se implineste; 
f.3. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din 

ultima saptamana ori din luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care 
termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni; 

f.4. cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi 
lucratoare care urmeaza; 

f.5. termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24.00 a ultimei zile 
in care se poate indeplini actul. 

g. tratare ex situ – metode care se bazeaza pe excavarea pamantului poluat si transportul acestuia   
intr-o locatie unde se vor aplica metode de tratare sau vor fi depozitate final. 

h. tratare in situ – metode de depoluare efectuate direct in mediul afectat de poluare fara a se excava 
solul contaminat. 

i. B.L.P.M. – Biroul Lucrări Protecția Mediului al Achizitorului. 
 
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele prezentului contract sunt: 
a) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 1; 
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2; 
c) Documentul doveditor al constituirii garanției de buna execuție – Anexa nr. 3; 
d) Conventia HSEQ - Anexa nr. 4; 
e) Acordul de asociere – Anexa nr. 5; 
f) Acte aditionale, daca exista; 
g) Alte anexe la contract. 

 
7. CONFIDENTIALITATE 
7.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti de a utiliza informatiile si 

documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-
si indeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 

7.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la 
contract daca: 

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 
asemenea dezvaluire; sau 

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 
8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 
8.1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze 

de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către prestator 
vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea contractului de prestări servicii, prestatorul va 
remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori 
date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul de servicii, fără acordul scris prealabil al 
Achizitorului.  

8.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate şi la lucrările executate, nu va face 
referire la aceste servicii şi lucrări în cursul executării altor servicii şi lucrări pentru terţi şi nu va divulga nicio 
informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

8.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială, dobândite în executarea contractului de prestări servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, 
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică 
ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală sau 
industrială. 

 
9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
9.1. - (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul asigurarii 

Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancară emisă de catre o bancă  

agreată de ambele părți, in favoarea Achizitorului, in conditiile prevăzute la art. 9.3. Scrisoarea de garanție 
bancară de bună execuție este in cuantum de 10% din valoarea estimată totală, fără TVA a contractului, 
respectiv, in cuantum de ______________ lei. In cazul in care valoarea contractului se modifica, prestatorul are 
obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de valoarea totala a contractului.  



(3)  Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție se va prezenta de catre prestator Achizitorului, in 
original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 24 de luni de 
la data emiterii. La implinirea termenului de 10 zile, prestatorul este de drept in intarziere. Prelungirea 
termenului contractului prevazut obliga prestatorul la extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu 
minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de garantie prezentate initial. Din Scrisoarea de garantie bancara de 
buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca societatea bancara va plati Achizitorului, suma solicitata, la 
prima si simpla cerere a Achizitorului. 

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a prezentat 
Scrisoarea de garantie de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol. 

9.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile asumate prin 
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica 
pretentia prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 

9.3. In termen de 30 de zile de la data incheierii ultimului proces verbal de receptie fara obiectiuni, la 
terminarea lucrarilor (la incheierea perioadei contractuale, de 1 an de la semnarea contractului), valoarea 
scrisorii de garanție de bună execuție se va diminua la valoarea ce reprezintă un procent de 30% din valoarea 
totala a garantiei de buna executie.  

9.4. Garantia de buna executie se restituie de catre Achizitor, prestatorului, astfel: 
a) Valoarea scrisorii de garanție de bună execuție se va diminua automat, daca Achizitorul nu a ridicat 

pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 30 de zile de la data incheierii ultimului proces verbal de 
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarii, pana la valoarea reprezentand 30% din valoarea totala a 
garantiei de buna executie; 

b) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție, diminuată, in cuantum de 30% din valoarea totala 
a garantiei de buna executie, aferentă perioadei de garantie a lucrarilor, se elibereaza la expirarea duratei de 
garantie (24 de luni) a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala. 

 
SAU 

 
9. GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN VIRAMENT 

BANCAR) 
9.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii 

Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului, si este in cuantum de 
10% din valoarea estimată totală, fără TVA, a contractului respectiv suma de _______________ lei.  

Cuantumul garantiei de buna executie se actualizeaza automat in functie de valoarea totala reala a 
contractului. 

(2) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la 
dispozitia Achizitorului, la o bancă  agreată de ambele părți. In termen de 10 zile de la data semnarii 
contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea bancii, prin care aceasta ii 
comunica Achizitorului codul IBAN al contului deschis in vederea virarii sumei retinute drept garantie de buna 
executie.  

(3) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a prezentat 
documentul justificativ din care sa rezulte constituirea garantiei de bună execuție, emisă conform prevederilor 
prezentului capitol. 

9.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile 
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are 
obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru recuperarea 
penalitatilor de intarziere și/sau a daunelor interese, datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele 
stabilite prin contract. Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia sa prestatorului, precizând obligatiile care 
nu au fost respectate. 

9.3. Garantia de buna executie se restituie de catre Achizitor, prestatorului, astfel: 
a) Valoarea scrisorii de garanție de bună execuție se va diminua automat, daca Achizitorul nu a ridicat 

pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 30 de zile de la data incheierii ultimului proces verbal de 
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarii, pana la valoarea reprezentand 30% din valoarea totala a 
garantiei de buna executie; 

b) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție, diminuată, in cuantum de 30% din valoarea totala 
a garantiei de buna executie, aferentă perioadei de garantie a lucrarilor, se elibereaza la expirarea duratei de 
garantie (24 de luni) a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala. 

9.4. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 
 
10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
10.1. (1) Prestatorul, in calitatea sa de lider al Asocierii, este pe deplin responsabil pentru indeplinirea 

contractului si reprezinta interesele Asocierii in raporturile cu Achizitorul (in cazul asocierii). 



(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile descrise la art. 2 al prezentului contract precum si de a 
remedia viciile acestora, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in termenele convenite la art. 4, in concordanta 
cu obligatiile asumate prin contract si in conformitate cu prevederile legale in materie, in vigoare.  

(3) Prestatorul are obligatia de a 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, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract. 

(4) Prestatorul are obligatia ca în termen de 10 zile de la semnarea contractului, să întocmească 
documentația tehnică cu privire la tehnologia executării lucrărilor de refacere a mediului geologic/ preluarea 
pamântului contaminat cu produs petrolier, în vederea prezentării la Biroul Lucrări Protecția Mediului al 
Achizitorului. 

(5) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate in conformitate cu legislatia in 
vigoare. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

(6) Prestatorul are obligația să desemneze un responsabil care să colaboreze pentru soluționarea 
operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu contractul de servicii, în termen de maximum 5 zile de la 
data semnării contractului. 

(7) Prestatorul are obligatia sa contacteze detinatorii de terenuri inainte de inceperea lucrarilor si sa 
obtina acceptul de principiu al acestora. 

10.2. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranta tuturor 
operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a 
reglementărilor legale in vigoare privind protectia mediului si regimul deseurilor. 

(2) Prestatorul este pe deplin raspunzator pentru solutia tehnica adoptata de el.   
(3) Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, la termenele precizate in contract, 

specificatiile tehnice precum si certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate, in situatiile convenite si 
orice alte documente pe care prestatorul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor. 

10.3. Prestatorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului in orice problema 
mentionata sau nementionata in contract, referitoare la servicii. In cazul in care prestatorul considera ca 
dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca 
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 

10.4. (1) Prestatorul are obligatia de a se prezenta in vederea preluarii amplasamentului pentru 
serviciile de refacere a mediului geologic sau pentru preluarea pamantului poluat, in termen de maximum 2 zile 
de la data transmiterii de catre Achizitor a unei notificări / comenzi scrise in acest sens. Preluarea de pământ 
contaminat se face în termen de maximum 5 zile de la transmiterea notificării/comenzii de către Achizitor. In 
cazul in care prestatorul nu raspunde notificării Achizitorului va fi direct raspunzator si va suporta cheltuielile 
legate de extinderea poluarii/ eventuale sanctiuni aplicate de autoritatile de mediu/ eventuale litigii cu detinatorii 
de terenuri afectate; de asemenea, inceperea efectiva a lucrarilor trebuie sa se faca chiar din ziua predarii 
amplasamentului.  

(2) a) Prestatorul, prin tehnologiile de depoluare propuse – pentru sol, apa subterana si apa de 
suprafata, prezentate detaliat in oferta tehnica, va asigura: 

 aducerea concentratiilor poluantilor sub valorile pragului de alerta; 
 aducerea sitului la starea lui initiala, naturala, in cazul poluarii solului; 
 calitatea apelor de suprafata (realizarea parametrilor naturali, specifici corespunzatori claselor de 

calitate ale apelor de suprafata, pentru poluantii specifici Conpet S.A.), in cazul poluarii cursurilor de apa de 
suprafata; 

 calitatea apelor subterane – in cazul contaminarii apei subterane. 
a) Valorile limita admise pentru concentratiile de poluanti specifici vor fi, dupa executarea lucrarilor de 

refacere a mediului geologic, in concordanta cu prevederile actelor normative in vigoare, privind solul, apa de 
suprafata si apa subterana si/ sau in concordanta cu valorile impuse prin autorizatiile de mediu. 

b) Exceptia de la obiectivele sus mentionate vor face siturile poluate istoric; in cazul producerii unei 
poluari pe un amplasament poluat istoric, intrat in atenuare naturala, vor fi abordate si tratate efectele generate 
de polarea „curenta”.  

(3) In cazul situatiilor pentru care exista posibilitatea extinderii poluarii, datorita configuratiei terenului, 
sau in cazul in care exista riscuri majore de contaminare a obiectivelor limitrofe avariei (curti, culturi, surse de 
apa, cursuri de apa de suprafata etc.) sau alte situatii, prestatorul trebuie sa intervina in cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai mult de 2 ore, de la solicitarea telefonica a Achizitorului (inclusiv pe timp de noapte) in scopul 
limitarii poluarii. In cazul in care prestatorul nu raspunde favorabil solicitarii Achizitorului, acesta va fi direct 
raspunzator si va suporta cheltuielile legate de extinderea poluarii, de eventualele sanctiuni aplicate de 
autoritatile de mediu si de eventualele litigii cu detinatorii de terenuri afectate. 

10.5. Pe parcursul execuţiei serviciilor şi al remedierii viciilor ascunse prestatorul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe amplasament este 

autorizată şi de a menţine amplasamentul în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru 
respectivele persoane; 



b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării amplasamentului sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) sa suporte costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat. 

d) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara amplasamentului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.6. (1) Pe parcursul execuţiei serviciilor şi al remedierii viciilor ascunse prestatorul are obligaţia: 
a)  sa evite deteriorarea suplimentara a unor suprafete agricole, altele decat cele afectate de poluare; 

efectuarea mecanizata a lucrarilor trebuie facuta cu mare atentie, altfel despagubirea detinatorilor de terenuri pe 
suprafetele deteriorate din cauza utilajelor prestatorului va fi suportata de acesta; 

b)  să refacă drumurile de acces către amplasamentul predat pentru depoluare in cazul deteriorarii 
acestora pe parcursul desfasurarii lucrarilor. 

(2) Prestatorul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia 
prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine prestatorului. 

10.7. (1) Prestatorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul amplasamentului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu 
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; prestatorul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va 
limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe amplasament, să fie 
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 
care se află pe traseul amplasamentului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, prestatorul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
amplasamentului. 

10.8. Pe parcursul execuţiei serviciilor prestatorul are obligaţia de a evita pe cât posibil acumularea de 
obstacole inutile pe amplasament. 

10.9. Prestatorul răspunde, potrivit obligaţiilor legale care îi revin, pentru viciile ivite într-un interval de 
24 de luni de la recepţia serviciilor. 

10.10. Prestatorul raspunde in mod unilateral in cazul depasirii limitelor terenului pus la dispozitie de 
Achizitor, in cazul neaducerii terenului la starea initiala atat pe amplasamentul lucrarii cat si in zona organizarii 
proprii de santier si a celorlalte zone riverane amplasamentului lucrarilor. 

10.11. In cazul efectuarii depoluarii prin metode fizice (decopertare), prestatorul va transporta deseurile 
periculoase rezultate, cu mijloace de transport autorizate, etanse/acoperite, astfel incat sa fie impiedicata 
imprastierea in timpul transportului. Deseurile vor fi transportate de la amplasamentul poluat catre  
amplasamente/ instalatii autorizate, unde va avea loc depoluarea propriu-zisa fara a afecta in sens negativ 
mediul si in conformitate cu legislatia nationala. 

10.12. Prestatorul este unic raspunzator si va suporta integral eventualele cheltuieli generate de 
degradarea sau distrugerea partiala sau totala a instalatiilor existente in zona de lucru, in restul incintei 
Achizitorului, pe traseele de la iesirea din incinta si pana la amplasamentele / instalatiile autorizate, unde va 
avea loc depoluarea propriu-zisa, datorita culpei sale. 

10.13. Prestatorul are obligatia de a respecta in totalitate prevederile cap. 6 – „Condiții pe care trebuie 
să le îndeplinească firma prestatoare”, și cele ale cap. 7, "Alte responsabilități ce revin prestatorului", ale 
Caietului de sarcini – anexa 2 la contract. 

10.14. (1) Prestatorul va efectua depoluarea („ex-situ” si/sau „in-situ”), cu respectarea in totalitate si 
intocmai a operatiilor si succesiunii descrise in oferta tehnica si Caietul de sarcini – anexa 2 la contract.  

(2) Prestatorul are obligatia sa aduca amplasamentul/ zona afectată cât mai aproape de starea 
naturală, initiala ca si configuratie dar si din punct de vedere calitativ. 

(3) Prestatorul are obligația, în conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periuloase 
și nepericuloase pe teritoriul României, să completeze și să vizeze la autorități "Forumularul pentru aprobarea 
transportului de deșeuri periculoase (F.A.T.D.P.) în maximum 30 de zile de la data comunicării zonelor aferente 
sectoarelor și județelor pentru care sunt necesare a fi întocmite de către B.L.P.M. Prestatorul va suporta 
contravaloarea aprobării acestor formulare. 

(4) Prestatorul are obligația întocmirii și transmiterii către ISU a notificării privind transportul deșeurilor 
periculoase cu cel puțin 48 de ore înaintea efectuării transportului. Prestatorul va transmite către B.L.P.M. al 
Achizitorului Notificarea transportului, respectiv dovada transmiterii către autoritate, imediat ce aceasta a fost 
transmisă. 



(5) Prestatorul are obligația întocmirii și transmiterii către B.L.P.M. al Achizitorului Raportul privind 
desfășurarea activităților conform Programului de lucru, care să conțină cel puțin: condițiile meteo, 
utilaje/echipamente utilizate, personal și program de lucru, lucrări executate, lucrări propuse, alte informații 
relevante. Acest raport va fi transmis la B.L.P.M. ori de câte ori este solicitat. 

10.15. (1) Prestatorul se obliga sa preleveze si sa analizeze probele de sol in termenele prevazute la 
art. 4.2. alin. (5), inainte de inceperea lucrarilor de depoluare, pe parcursul desfasurarii acestora (daca situatia o 
va impune), la finalizarea lucrarilor de depoluare precum si pentru garantarea lucrarilor executate; pentru solul 
poluat indicatorii analizati, inaintea inceperii lucrarilor de depoluare, vor fi Total Hidrocarburi (THP) precum si 
densitatea aparenta a acestuia. 

(2) Pentru solul utilizat la recopertare (in cazul terenurilor agricole, izlaz comunal, etc. ) vor fi prezentate  
buletine de analize privind caracterizarea solurilor din punct de vedere al reactiei chimice (pH) si al starii de 
asigurare a solurilor cu elemente nutritive:  humus (H), azot (IN), fosfor mobil, potasiu mobil; acest tip de analize 
vor fi facute de OSPA sau  ICPA Bucuresti.  

(3) Pentru solul utilizat la recopertarea altor categorii de sol (terenuri fara destinatie agricola-terenuri 
neproductive) vor fi prezentate buletine de analize privind caracterizarea solurilor din punct de vedere al reactiei 
chimice (pH) si al continutului in THP. 

(4) Din probele de apa de suprafata sau subterana, inainte, pe parcursul desfasurarii lucrarilor si la 
finalizarea acestora, indicatorul analizat va fi ,,produs petrolier” .    

10.16. Prestatorul se obliga sa preleveze si sa analizeze probele de apa de suprafata sau apa 
subterana, in termenele prevazute la art. 4.2. alin.  (5), inainte, pe parcursul desfasurarii serviciilor si la 
finalizarea serviciilor de depoluare, indicatorii analizati fiind „produs petrolier”.  

10.17. Prestatorul se obliga sa preleveze si sa analizeze probe martor (sol si apa). 
10.18. Prestatorul are obligatia de a incheia conventia HESQ cu Achizitorul si de a respecta prevederile 

acesteia. 
10.19. Obligatii de buna conduită ale Prestatorului 
(1) Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 

conform regulilor şi/sau codului de conduită al activitatii sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să 
facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum 
şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.  

(2) În cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să 
ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina 
ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt 
contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul 
sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fara indeplinirea 
vreunei formalitati şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată si să pretinda plata de daune 
interese conform art. 17.4.  

(3) Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din Contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii 
din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în 
legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract.  

(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului.  

(5) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea Contractului. În acest sens, cu 
excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat 
ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte 
persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor 
face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor 
ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în 
scopul executării Contractului. 

(6) Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 
totuşi astfel de cheltuieli, contractul poate fi reziliat fara indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată si da dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune interese. In acest caz 
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data rezilierii contractului. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale: 

i.   comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil 
încheiat referitor la prezentul contract, 

ii.   comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,  
iii.  comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau  
iv.  comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.  
(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care 

se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o 



consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli 
comerciale neuzuale. 

 
11. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 
11.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului, fara plata, amplasamentul lucrarii, pe 

baza de Proces verbal de predare-primire a amplasamentului. 
11.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate in conformitate cu prevederile 

prezentului contract, in termenul scadent. 
 
12. INCEPEREA SI EXECUTIA SERVICIILOR 
12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a interveni, la solicitarea Achizitorului,  pentru limitarea extinderii 

poluarii in termenul specificat la art. 4.2. (1) al prezentului contract, calculat de la solicitarea telefonica sau prin 
email a Achizitorului. 

(2) Prestatorul are obligatia de a se prezenta in vederea preluarii amplasamentului pentru serviciile de 
refacere a mediului geologic sau pentru preluarea pamantului poluat, in termenul stabilit la art. 4.2. (2) al 
prezentului contract. In cazul in care prestatorul nu raspunde sau raspunde cu intarziere notificarii Achizitorului 
fata de termenul prevazut la art. 4.2. (1), acesta va fi direct raspunzator si va suporta cheltuielile legate de 
extinderea poluarii. De asemenea, prestatorul va fi obligat la plata de penalitati conform prevederilor clauzei 16.   

 (3) Predarea amplasamentului va avea loc în maximum 2 zile de la data transmiterii de catre Achizitor 
a unei notificări/ comenzi scrise în acest sens. În cazul în care prestatorul nu raspunde notificării Achizitorului in 
acest termen, acesta va fi direct raspunzator si va suporta cheltuielile legate de extinderea poluarii/ eventuale 
sanctiuni aplicate de autoritatile de mediu / eventuale litigii cu detinatorii de terenuri afectate. Prestatorul are 
obligatia inceperii efective a lucrarilor chiar in ziua predarii amplasamentului; dupa predarea/ preluarea 
amplasamentului prestatorul trebuie sa desfasoare lucrarile necesare, conform ofertei tehnice prezentate si 
Caietului de sarcini – anexa nr. 2. 

(4) In procesul verbal de predare-primire a amplasamentului partile vor stabili urmatoarele:  
a) In cazul poluarii solului: 
a.1.) In cazul in care metoda depoluarii este de tratare „ex-situ”, atunci in Procesul verbal de predare 

amplasament va fi trecut volumul de pamant care necesita curatare (decopertare si transport in afara sitului), 
prin masurarea suprafetelor poluate si adancimile de penetrare a poluantului in sol, stabilite prin sondaje. 

a.2.) In cazul in care metoda depoluarii este de tratare „in-situ”, atunci in Procesul verbal de predare 
amplasament va fi trecut volumul de pamant care necesita tratare „in-situ”, prin masurarea suprafetei poluate si 
adancimea de infiltrare a poluantului in sol, stabilita prin sondaje. 

b) In cazul poluarii apelor de suprafata, in momentul predarii amplasamentului se vor stabili: 
- lungimea si latimea cursului de apa poluat si dupa caz, volumul de pamant ce necesita depoluarea 

prin masurarea suprafetei si a adancimii de infiltrare a poluantului in malurile cursului de apa, stabilita prin 
sondaje; 

- lungimea barajelor, insumate pe categorii, inclusiv ml de baraje de sifonare 
- tipuri si cantitati de materiale 
- ore de functionare utilaje skimmere, pompe, etc. 
12.2. (1) In vederea inceperii executiei serviciilor, partile vor proceda la predarea-primirea 

amplasamentului si vor incheia procesul verbal predare–primire amplasament, semnat de catre 
reprezentantul/reprezentantii Achizitorului si prestator. 

(2) Predarea amplasamentului se realizeaza in prezenta reprezentantilor Achizitorului desemnati prin  
decizia Directorului General. 

(3) In cazul preluarii pamantului contaminat cu produs petrolier se va proceda la incheierea unui 
Proces verbal de predare-primire in care se va consemna cantitatea de pământ contaminat. 

(4) Data procesului verbal predare–primire amplasament si data procesul verbal de predare-primire a 
pamantului poluat cu produs petrolier precum si data procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor sunt 
date de referinta pentru calcularea duratei de executie a serviciilor, in functie de care se vor calcula si percepe 
sau nu penalitati de intarziere.  

12.3. (1) Serviciile trebuie să se deruleze conform termenului de execuţie stabilit cu Achizitorul in 
procesul verbal şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare se consideră date contractuale. 

(2) Etapizarea serviciilor de refacere a mediului geologic este cea regăsită la cap. 9, „Etapizarea 
lucrărilor de ecologizare” al Caietului de sarcini – anexa 2 la contract. 

12.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei serviciilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, 
una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul din 
partea prestatorului si persoana/persoanele imputernicite din partea Achizitorului. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde îşi desfăşoară 
activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea serviciilor. 

12.5. Materialele utilizate trebuie să fie de calitatea prevăzută în propunerea tehnico-economica si in 
documentatia prezentata de prestator; verificările serviciilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii 
şi a recepţiei finale sunt descrise în anexa/anexele la contract. 



(2) Prestatorul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea serviciilor. Costul probelor şi încercărilor (analizelor) revin prestatorului. 

12.6. (1) Prestatorul are obligaţia de a notifica Achizitorului, ori de câte ori serviciile sunt finalizate, 
pentru a fi examinate şi măsurate. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a reface orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, dacă 
este cazul. 

 
13. FINALIZAREA SI RECEPȚIA SERVICIILOR 
13.1. Serviciile de refacere a mediului geologic prevăzute a fi finalizate in termenele stabilite de parti in 

procesele verbale de predare-primire a amplasamentului trebuie finalizate în termenele convenite, termene care 
se calculează de la data Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.  

13.2. Prestatorul are obligatia de a comunica Achizitorului data finalizarii serviciilor prevazute in 
comanda / in Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului, transmitandu-i acestuia, pentru 
confirmare, o instiintare scrisa. La finalizarea serviciilor, se va realiza materialul fotografic corespunzator si se 
vor preleva probe pentru analize ale solului/apei. 

13.3. Achizitorul va organiza receptia in maximum 10 zile de la notificarea finalizarii lucrarilor si va 
comunica data stabilita. Termenul de finalizare a lucrarilor este data semnarii procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, fara obiectiuni. Acesta trebuie sa fie cel mult data/termenul mentionat in Procesul verbal 
de predare-primire a amplasamentului. 

13.4. La sfârșitul lucrărilor, inaintea organizarii receptiei, prestatorul intocmeste si preda Achizitorului 
urmatoarele documente: 

1) Avize de insotire a marfii pentru pamantul poluat decopertat si transportat ex situ (in cazul metodelor 
de depoluare ex situ);  

2) Tichet de cantar (determinarea cantitatii exacte de pamant decopertat poluat si transportat se va face 
prin cantarire la cantar autorizat); 

3) Anexa 2 la HG 1061/2008 (Formular de expeditie/ transport deseuri periculoase), vizate de 
transportator  si de destinatarul deseurilor, cu mentiunea ca „activitatea de eliminare s-a efectuat in conformitate 
cu legislatia in vigoare” (art. 13 din HG 1061/2008); 

4) Avize de insotire a marfii privind pamantul vegetal utilizat la recopertare, inaintate cu adresa de 
inaintare in vederea inregistrarii in societate; 

5) Buletine de analiza sol care sa confirme calitatea lucrarilor efectuate pentru amplasamentele predate 
(THP), asigurarea gradului de tasare (densitatea aparenta) precum si potentialul agricol al acestuia (pH, humus 
(H), azot, fosfor si potasiu, comparativ cu valorile initiale reflectate de probele martor; 

6) Buletinele de analiza apa care sa confirme calitatea lucrarilor efectuate pentru amplasamentele 
predate (produs petrolier); 

7) Situația de lucrări în care sa se regăsească în principal informații privind cantitățile de sol depoluat, 
cantitățile de pământ folosit la recopertare, alte informatii relevante – densitate aparenta sol, transporturi 
efectuate, avize de însoțire pentru pamantul poluat transportat în vederea depoluării ex-situ, avize de însotire 
pământ utilizat la recopertare, respectiv cantitatea de sol contaminat. 

8) Acceptul proprietarului privind acceptarea calitatii lucrarilor efectuate; 
9) Materialul fotografic pe faze succesive, reprezentative; 
10) „Raport privind desfășurarea activităților conform Programului de lucru”, completat pe perioada 

derularii lucrarilor, de la predarea amplasamentului pana la recepția finală, pe zile. 
13.5. Existenta tuturor documentelor mentionate la punctele 1) – 10) face posibila organizarea si 

efectuarea recepției. 
13.6. Prestatorul are obligatia de a efectua toate probele la laboratoare autorizate RENAR respectiv 

OSPA sau ICPA Bucuresti, in cazul caracterizarii solurilor din punct de vedere al reactiei chimice (pH) si al starii 
de asigurare a solurilor cu elemente nutritive: humus (H), azot (IN), fosfor mobil, potasiu mobil. 

13.7. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările 
făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.  

13.8. Indeplinirea de catre prestator a obligatiei de a executa lucrarile este confirmata prin semnarea, 
fara obiectiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor de catre comisia de recepţie.  Recepţia 
finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.   

 
14. GARANTIA ACORDATA SERVICIILOR 
14.1. Perioada de garanţie de 24 de luni decurge de la data recepţiei, fara obiectiuni din partea 

Achizitorului, la terminarea serviciilor efectuate pentru fiecare obiectiv şi până la recepţia finală. 
14.2. (1) În perioada de garanţie, prestatorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a 

executa toate serviciile de modificare si remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea 
clauzelor contractuale. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 



b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care 
îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează prestatorului, serviciile fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca servicii suplimentare. 

(4) In perioada de garanție, prestatorul va efectua probe de sol, respectiv la terminarea 
serviciilor/lucrărilor, la 12 si respectiv 24 de luni de la recepție, în prezența reprezentantului achizitorului, si va 
preda buletinele de analize Biroului Lucrări Protecția Mediului al Achizitorului. 

 
15. MODALITATI  DE  PLATA. FACTURARE. EVALUAREA SERVICIILOR 
15.1. (1) Platile vor fi efectuate direct de catre Achizitor, prestatorului, liderul asociatiei. Liderului 

asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului (daca este cazul). 
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal iar 

Achizitorul va efectua plata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la Achizitor. Decontarea se va 
face pe baza de factura fiscala, insotita de situatia de lucrari confirmata din teritoriu prin aplicarea stampilei „Bun 
de plată”, conform serviciilor real executate, Proces verbal de receptie la terminarea serviciilor si a buletinelor 
de analiză efectuate la inceperea si finalizarea serviciilor. 

(3) În cazul lucrărilor/serviciilor de ecologizare cu o durată de execuție mai mare de 6 luni, se pot face, 
la cererea prestatorului, plăți parțiale la valoarea serviciilor prestate conform contractului. 

Plățile parțiale se efectuează în baza facturii emise de prestator, corespunzător valorii serviciilor 
prestate în baza contractului, însoțită de situațile de lucrări confirmate din teritoriu, prin aplicarea ștampilei „Bun 
de plată”, conform serviciilor real executate. 

 

16. PENALITĂȚI 
16.1. (1) În cazul in care prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la art. 4 al 

prezentului contract, obligatiile asumate, prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului penalitati in cuantum de 
0,5%/zi de intarziere, procent calculat la valoarea serviciilor / lucrarilor executate regasite in situatia de lucrari. 
Penalitatile vor fi calculate incepand cu prima zi de intarziere, dupa depasirea termenului de finalizare a 
serviciilor.  

(2) In cazul in care prestatorul nu reuseste sa se prezinte la amplasament conform termenelor 
prevazute la art. 4.2. (1) si 4.2. (2), acesta are obligatia de a plati Achizitorului penalitati, calculate de catre 
reprezentantii Achizitorului la valoarea estimata a lucrarilor, transmisa in comanda/notificare. Penalitatile vor fi 
calculate incepand cu prima zi de intarziere, dupa depasirea termenului de la 4.2. (1) si 4.2. (2). 

(3) Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor datorate. 
16.2. Penalitatile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul are obligatia de a achita in termen 

de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea notificarii, suma calculata drept penalitati. Achizitorul va emite factura 
catre prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati. 

16.3. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadelor prevazute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a plati penalitati cuantum de 0,5%/zi de intarziere, 
din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta. 

16.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre Achizitor. Achizitorul are obligatia de a 
achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.  

 

17. REZILIEREA  CONTRACTULUI 
17.1. Rezilierea unilaterală. Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul în oricare dintre următoarele 

situații: 
a) Prestatorul nu a constituit şi nu a prezentat în termen documentul privind constituirea garanției de 

bună execuție, în condițiile prevăzute în contract. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la 
care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.  

b) Prestatorul a cesionat o parte din obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din 
contract fără acceptul achizitorului. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care 
notificarea scrisă de reziliere a fost comunicata Prestatorului.  

c) Autorizațiile, licențele Prestatorului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau 
sunt anulate în perioada de derulare a contractului. În această situație prestatorul este de drept în întârziere de 
la data la care autorizațiile/licențele și-au pierdut valabilitatea. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte 
este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată prestatorului.  

d) Prestatorul întârzie începerea serviciilor cu mai mult de 5 zile, depășește termenul de execuție 
menționat la art. 4.2. alin. (1) și/sau alin (2) cu mai mult de 5 zile sau nu reia serviciile suspendate în termen de 
5 zile de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a serviciilor. Achizitorul are obligația să îl pună în întârziere 
pe prestator pentru neîndeplinirea obligației și să stabilesca prin notificarea scrisă de punere în întârziere un 
termen în care prestatorul urmează să-și îndeplinească obligația. Neexecutarea obligaţiei, în termenul fixat de 
Achizitor prin punerea în întârziere, are ca efect rezilierea de plin drept a contractului la împlinirea termenului 
respectiv.  

17.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 17.1. din contract 
se sancționează cu obligarea Prestatorului la plata de daune interese către Achizitor în cuantum de 20% din 
valoarea estimată a contractului prevăzută la art. 3.2.(1), adică suma de ___________ lei.  



17.3. Creanțele reprezentând daunele interese stipulate la art. 17.2 din contract, devin certe, lichide și 
exigibile începând cu data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului (în cazul art. 
17.1. lit. a – c) și la data implinirii termenului fixat prin notificarea de punere în întârziere a Prestatorului pentru 
obligațiile prevăzute la  art. 17.1 lit. d) din contract. Prestatorul are obligatia de a achita daunele interese 
notificate in termen de 5 zile de la primirea notificării. 

17.4. La rezilierea contractului conform clauzelor art. 10.19 achizitorul are dreptul de a pretinde 
prestatorului daune-interese, în cuantum de 20% din valoarea estimată a contractului, prevăzută la art. 3.2. (1), 
respectiv suma de ___________ lei. Suma cuvenită va fi plătită de către prestator în termen de 30 de zile de la 
data înștiințării de reziliere a contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. 

17.5. Contractul poate înceta şi prin ajungerea la termen, acordul parţilor, declararea falimentului sau 
insolventa a prestatorului, sau atunci când prestatorul nu are capacitatea de a acoperi solicitările achizitorului 
pentru prestarea de servicii peste cantităţile din prezentul contract. 

 
18. FORŢĂ MAJORĂ. STAREA DE NECESITATE 
18.1. Niciuna din părți nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod 

necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor respective a fost cauzată de forța majoră 
sau stare de necesitate. 

18.2. Partea care invocă forța majoră sau starea de necesitate este obligată să notifice celeilalte părți 
intervenirea evenimentului în termen de 24 ore de la producere și să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecințelor lui.  

18.3. Dacă în termen de 30 (treizeci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile 
au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a contractului, fără că vreuna din părți să pretindă daune-
interese.  

 
19. ASIGURĂRI 
19.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea serviciilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii săi împuterniciţi să verifice, să testeze 
sau să recepţioneze serviciile, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către prestator din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Prestatorul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
prestator, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestuia.  

 
20. LITIGII 
20.1. Litigiile dintre părți se soluționează de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul 

Achizitorului.  
 
 21. COMUNICĂRI 

21.1. (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. 
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv 

corespondenţa între părţi, vor fi elaborate în limba romană. 
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris după caz 

a primirii comunicării. 
 

22. CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA 
22.1. În prezentul contract de achiziţie este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, 

obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractantilor declaraţi în propunerea să tehnica 

sau numai după obținerea acordului scris al achizitorului. 
(2) Prestatorul răspunde în mod direct fata de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în execuţia 

lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicată de un terţ ca urmare a 
unei acţiuni sau inacţiuni a unui subcontractant. 



22.3. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 

22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 

22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului. 

 
23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____________, la Ploieşti, în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 

 
ACHIZITOR 

 
PRESTATOR 

 


