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CONTRACT DE  SERVICII DE PROIECTARE 
nr. S-CA ______ din ____________ 

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr. _____ din __________ 
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. _____ din __________ 

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

prezentul contract de execuție de lucrări, 
 
intre 
 
PARTILE  CONTRACTANTE 
S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 – 3, jud. Prahova,  telefon 

0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul Comertului 
de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, 
deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal prin dl. ing. Liviu Ilaşi – Director 
General si d-na ec. Sanda Toader – Director Economic, in calitate de BENEFICIAR 

 

si 
 

SC ___________________,  cu sediul in _______________________, str. __________ nr. ______, 

cod _________, jud. _________, telefon______________; fax ________________, inregistrata la Registrul 

Comertului sub numarul ___________________, cod de inregistrare fiscala _______________, cod IBAN 

_______________________________, deschis la __________________________________, reprezentata 

legal prin ______________________________, in calitate de PRESTATOR. 

 
CLAUZE OBLIGATORII 

 
2. OBIECTUL  CONTRACTULUI 
2.1. Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia tehnico-economica  (fazele 

PT+CS+cantitati de lucrari+DDE+DE-deviz estimativ) pentru executia lucrarilor de modernizare si 
monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de 
transport titei import si transport titei tara, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract, cu graficul de prestare – Anexa 1, propunerea tehnico-financiara – Anexa 2 si Caietul 
de sarcini – Anexa 3.  

2.2. Pentru realizarea obiectului contractului, prestatorul se obliga sa presteze serviciile de 
proiectare in urmatoarele etape: 

2.2.1. (1) Etapa I: stabilirea amplasamentului lucrării şi obţinerea acordului de la proprietar 
pentru încheierea unui contract de concesionare/închiriere, cu respectarea următoarelor condiţii: 

- identificarea amplasamentelor existente; 
- analiza acestora în vederea stabilirii amplasamentelor pentru lucrare (păstrare/ mutare); 
- stabilirea suprafeței în concordanță cu lucrările necesare (suprafața definitivă pentru încheierea 

contractului de concesionare/închiriere și suprafața de lucru); 
- rezolvarea formalităților de teren și obținerea acordului scris de la proprietar pentru încheierea 

contractului de concesionare/închiriere. 
(2) Beneficiarul va negocia și încheia contractul de concesionare/închiriere pentru amplasamentul 

instalației de protecție catodică (cabină protecție catodică, electrod de referință, priză anodică, priză potențial 
intermediară, etc.), cu proprietarul. 

2.2.2. (1) Etapa a II-a: autorizarea în vederea execuției lucrărilor.  În această etapă, prestatorul: 
- va întocmi documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism; 
- va întocmi documentația pentru avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism; 
- va completa documentul „Lista de analiză din punct de vedere al mediului, a noilor proiecte 

(dezvoltări/ investiții) – anexa 8 la Caietul de sarcini; 
- va întocmi documentația pentru obținerea Acordului de mediu (necesar pentru execuția lucrării, în 

conformitate cu prevederile art. 11 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, actualizată); 
- va întocmi documentația pentru obținerea Autorizației de construire; 
- va întocmi documentația și va obține Avizul de amplasament respectiv Avizul tehnic de racordare 

pentru S.P.C.-urile care necesită refacerea alimentării cu energie electrică. 
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(2) Conform prevederilor Legii nr. 571/2003, SC CONPET SA este scutita de plata taxelor privind 
emiterea Certificatului de Urbanism si Autorizatiei de construire. 

2.2.3. (1) Etapa a III-a: prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia tehnico-economica 
pentru executarea lucrarilor de modernizare la statiile de protectie catodica nominalizate in anexe, in 
conformitate cu Standardul de firma Conpet privind proiectarea, execuția, punerea în funcțiune și 
mentenanța sistemului de protectie catodica pentru conductele metalice subterane aferente conductelor de 
transport țiței import și conductelor de transport țiței țară prezentate în Caietul de sarcini – Anexa 3 la 
contract, cu respectarea următoarelor condiții:  

- securizarea instalatiilor si prizelor intermediare prin imprejmuire la limita terenului 
concesionat/inchiriat; 

- devizele economice estimative vor fi intocmite distinct pentru fiecare statie; 
- respectarea legislatiei romanesti si europene in vigoare privind calitatea in constructii, protectia 

mediului, distante minime de siguranta, etc. 
(2) Documentatia tehnico-economica va fi predata in urmatoarele faze:  
a) PT – Proiect tehnic; 
b) CS – Caiet de sarcini pentru achiziționare echipamente și materiale; 

c) Cantitati de lucrari pe fiecare obiect în parte; 
d) DDE – documentatie detalii de executie; 
e) DE – documentatie economica, cu intocmirea devizelor economice estimative, distinct, 

pentru fiecare statie in parte.  
(3) Documentatia tehnico-economica se va preda in 5 exemplare format hartie si 1 exemplar format 

digital (doc/ xls/ dwg). 
(4) Documentatia tehnico – economica completata va fi supusa avizarii CTE al SC CONPET SA 

Ploiesti. In cazul neavizarii de catre beneficiar, prestatorul are obligatia refacerii documentației în 
conformitate cu cerintele rezultate, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului. 

 
3. PRETUL CONTRACTULUI 
3.1. (1) Pretul contractului este de _____________ lei, inclusiv valoarea cheltuielilor diverse si 

neprevazute, la care se adauga TVA, platibil pentru indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum 
este acesta definit la art. 2 al prezentului contract. Cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute 
va fi menţionat de către proiectant în devizul general şi va respecta procentul din valoarea contractului 
precizat de beneficiar. Pretul contractului este ferm, pe toata durata de executie a acestuia. 

3.2. Valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute, cuprinse în valoarea contractului, este de 
_________ lei, la care se adaugă TVA. Din aceasta valoare vor fi decontate, doar dacă apar, cheltuielile cu 
serviciile care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale 
ale contractului. 

3.3. Prestatorul nu va ridica pretenţii asupra cheltuielilor diverse şi neprevăzute în situaţia în care nu 
au fost executate servicii incidente pe parcursul derulării contractului.  

(2) Pe parcursul derularii contractului, beneficiarul isi rezerva dreptul de a opera modificari ale 
numarului locatiilor descrise in Caietul de sarcini, modificari survenite ca urmare a unor decizii ulterioare 
intocmirii Caietului de sarcini, de inchidere a unor conducte apartinand beneficiarului. In cazul in care 
serviciile prestate in baza contractului nu ajung la valoarea totala a acestuia, datorita modificarilor locatiilor 
beneficiarului enumerate in Caietul de sarcini si in anexa 2 la formularul de oferta, prestatorul nu are dreptul 
de a emite pretentii asupra valorii contractuale ramase necheltuite. 

3.4. Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, SC CONPET SA este scutita de 
plata taxelor privind emiterea Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Construire. In cazul in care se 
solicita taxe pentru obtinerea avizelor si acordurilor aferente autorizarii executiei lucrarilor, acestea se vor 
achita de catre prestator in numele SC CONPET SA iar beneficiarul va deconta aceste plati in baza 
documentelor justificative puse la dispozitie de catre prestator. 

 
4. TERMENELE CONTRACTULUI 
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante si 

inceteaza sa produca efecte la data restituirii integrale a garantiei de buna executie, in conditiile prevazute la 
art. 9.4. lit. b).  

4.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile descrise la art. 2 in termen de 12 luni de la 
data intrarii in vigoare a contractului, conform Graficului de prestare - Anexa 1 si propunerii sale tehnico-
financiare – Anexa 2 la prezentul contract.  

(2) Termenul de executie total mentionat la alin. (1) este etapizat astfel: 
a) Etapa I: prestatorul se obliga sa realizeze etapa I a contractului, astfel cum este definita la art. 

2.2.1., in termen de 4 luni de la data semnării contractului; 
b) Etapa a II-a: prestatorul se obliga sa realizeze etapa a II-a a contractului, astfel cum este 

definita la art. 2.2.2., in termen 5 luni de la data predarii, de catre beneficiar, a contractelor de 
concesionare/inchiriere pentru fiecare teren, catre prestator; 
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c) Etapa a III-a: prestatorul se obliga sa realizeze etapa a III-a a contractului, astfel cum este 
definita la art. 2.2.3., cu intocmirea devizelor economice estimative pentru fiecare statie in parte, in termen 
de 3 luni de la data obtinerii Autorizatiei de construire. 

4.3. La termenul total de executie a contractului se adauga numarul de zile necesar de la data 
predarii documentatiei tehnice de catre prestator si pana la avizarea acesteia in CTE CONPET. Intarzierile 
datorate neobtinerii in termen a avizelor si a Autorizatiei de constructie, justificate prin documentele 
prezentate (adrese, raspunsuri de la autoritati) se vor adauga la termenul de executie total numai dupa 
avizarea favorabila a lor de catre organele competente. 

4.4. Data avizarii documentatiei tehnico-economice de catre CTE Conpet reprezinta data cand se 
considera ca s-a implinit termenul final de executie, in raport cu care se vor calcula sau nu penalitati de 
intarziere, potrivit prevederilor art. 15.1. al prezentului contract. 

 
5. DEFINITII 
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. pretul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului; 
e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de 

sarcini si in propunerea tehnica; 
f. 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; 

g. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181 din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civila. 

h. Sistem National de Transport – Sistemul National de Transport prin conducte (SNT), sistem care 
face parte din proprietatea publică a statului şi este de importanţă strategică, sistem definit prin Legea 
Petrolului nr. 238 din 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarul este concesionarul 
Sistemului National de Transport, Potrivit Acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a 
Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor 
magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia 
Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, Acord aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 793 din 25 iulie 2002.  

  
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele prezentului contract sunt: 
a) grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 1; 
b) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2; 
c) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3; 
d) Documentul care confirma constituirea garantiei de buna executie – Anexa nr. 4; 
e) Conventia HSEQ - Anexa nr. 5; 
f) Standardul de firma – Anexa nr. 6; 
g) Contractul de asociere, autentificat notarial, daca este cazul – Anexa nr. 7; 
h) Contractele de subantrepriza, daca este cazul – Anexa nr. 8. 

 
7. CONFIDENTIALITATE 

7.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa nu divulge unor terte persoane acele informatii de care 
au luat cunostiinta in timpul executarii contractului si pe care una din parti le indica celeilalte ca avand 
caracter confidential. Pot avea caracter confidential acele informaţii care sunt clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

7.2. Interdictia opereaza atat in timpul executarii contractului cat si dupa incetarea executarii 
acestuia. Totodata, partile se obliga sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in 
perioada de derulare a contractului strict in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale. 

7.3. Datele si informatiile in legatura cu Sistemul National de Transport (SNT) sunt confidentiale, ele 
nu pot fi divulgate atat in perioada de derulare a contractului cat si dupa expirarea acestuia. Prestatorul se 
obliga sa nu divulge nicio informatie confidentiala ce priveste SNT sau pe Beneficiar si nici sa foloseasca 
informatiile confidentiale in favoarea sau in detrimentul Beneficiarului. 

7.4. (1) La expirarea contractului, toate datele si informatiile ce privesc SNT si pe beneficiar, obtinute 
de beneficiar pe perioada derularii contractului se pun la dispozitia beneficiarului, impreuna cu toate copiile 
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care au fost eventual facute. Aceste date şi informaţii, indiferent de modalitatea de stocare, obţinute in 
perioada de derulare a contractului, aparţin statului român. 

(2) Transmiterea către alte părţi interesate a datelor şi informaţiilor privind SNT si Beneficiarul este 
interzisa. 

7.5. 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; 
c) informatia era de domeniul public la data dezvaluirii ei. 
 
8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 
8.1. Orice rapoarte si date precum harţi, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, 

baze de date, software si înregistrari justificative ori materiale achizitionate si puse in opera pentru contract, 
compilate ori elaborate de către prestator sau de către personalul său salariat ori contractat, pentru 
executarea obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusiva a beneficiarului. Dupa încetarea 
contractului, prestatorul va remite toate aceste documente si date beneficiarului. Prestatorul nu va pastra 
copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri care nu au legatura cu contractul de servicii 
fara acordul scris prealabil al beneficiarului.  

8.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si 
nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio 
informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

8.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala 
ori industriala, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, 
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare 
geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala. 

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

beneficiarului 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 beneficiarului, in conditiile prevăzute la art. 9.3. Scrisoarea de 
garanție bancară de bună execuție este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara 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 
beneficiarului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel 
putin 24 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorul la 
extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de 
garantie prezentate initial. 

(4) Beneficiarul 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. Beneficiarul 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, 
Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 

9.3. In termen de 10 zile de la data avizarii favorabile in CTE CONPET, a documentatiei tehnico-
economice elaborate in baza prezentului contract, valoarea scrisorii de garanție de bună execuție se va 
diminua la valoarea ce reprezintă un procent de 10% din valoarea totala a proiectului tehnic si detaliilor de 
executie elaborate de prestator. 

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

ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 10 zile de la data avizarii favorabile in CTE 
CONPET, a documentatiei tehnico-economice elaborate in baza prezentului contract, până la valoarea 
reprezentand 10% din valoarea proiectului tehnic si detaliilor de executieș 

b) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție, diminuată, aferentă proiectului tehnic si 
detaliilor de execuție, se va restitui de către beneficiar prestatorului, in termen de 14 zile de la data incheierii, 
fara obiectiuni, a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului care face 
obiectul prezentului contract, data la care prestatorul preda Documentatia As Built Beneficiarului (elaborata 
de prestator in situatia in care lucrarile real executate difera fata de solutia initiala data in proiect), daca 
beneficiarul nu a ridicat pretentii asupra garantiei de buna executie. 
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10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
10.1. (1) Prestatorul, in calitate de lider al asocierii, este pe deplin responsabil pentru executia 

contractului si reprezinta interesele asocierii in raporturile cu beneficiarul.  
(2) Prestatorul are obligatia de a executa documentatiile si lucrarile mentionate la art. 2 al 

prezentului contract precum si de a remedia viciile acestora, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in 
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.  

(3) In cazul in care prestatorul are calitate de nerezident, acesta are obligatia de a prezenta, in 
original si in traducere autorizata si legalizata in limba romana, un Certificat de Rezidenta Fiscala, emis de 
autoritatile fiscale ale statului rezident, din care sa rezulte ca este rezident al statului respectiv in anul 
obtinerii veniturilor si ca ii sunt aplicabile prevederile Conventiei privind evitarea dublei impuneri incheiate 
intre statul roman si statul de rezidenta a prestatorului. Certificatul de rezidenta fiscala va fi prezentat 
beneficiarului (in calitate de platitor de venit) la incheierea contractului. Certificatul de rezidenta fiscala va fi 
emis pentru anul in care prestatorul incaseaza veniturile aferente serviciului prestat. In cazul in care 
Certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta la acest termen, se aplica prevederile titlului V din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv, retinerea impozitului datorat prin stopaj la sursa. 

10.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul de executie prevazut la art. 4.2. si 
conformitate cu graficul de prestare – Anexa 1 la contract. Serviciile prestate vor respecta cerintele 
contractului si ale caietului de sarcini – Anexa 3 la contract. 

10.3. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute în contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu Caietul de sarcini si propunerea sa 
tehnica. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute 
de si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în prezentul contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

(3) Prestatorul are obligatia, inainte de inceperea prestarii serviciilor, de a comunica in scris 
beneficiarului identitatea sefului de proiect si de a asigura urmarirea prestarii serviciilor prin acesta. 

10.4. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru documentatiile prezentate, elaborate potrivit 
prevederilor prezentului contract, pentru acestea fiind necesară conformitatea cu scopurile definite în 
contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau 
drept de autor. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

(2) Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale beneficiarului sau ale 
reprezentatilor beneficiarului nu vor exonera prestatorul de obligatiile sale, asumate prin prezentul contract. 

10.5. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la art. 2, in 
termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract. In cazul nevizarii de catre beneficiar sau de institutiile 
care emit avizele solicitate prin Certificat de urbanism, prestatorul are obligatia refacerii proiectului in 
conformitate cu cerintele rezultate, fara costuri suplimentare pentru beneficiar.  

10.6. Prestatorul se obliga sa sustina documentatia elaborata in CTE CONPET. 
10.7. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, se constata o eroare in pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, prestatorul se obliga sa rectifice eroarea constatata 
pe cheltuiala sa, in  termen de 5 (cinci) zile de la sesizare. 

10.8. Prestatorul garanteaza calitatea documentatiilor executate. 
10.9. Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care îi sunt puse la dispozitie 

referitoare la prezentul contract drept private si confidentiale. Prestatorul nu va publica sau divulga niciun 
element al prezentului contract fara acordul scris, prealabil, al beneficiarului. Daca exista divergente cu 
privire la necesitatea publicarii sau divulgarii în scopul executarii prezentului contract, decizia finala va 
apartine beneficiarului. 

10.10. Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara 
aprobarea prealabila a beneficiarului si de la a se angaja în orice alta activitate care intra în conflict cu 
obligatiile sale fata de beneficiar conform prezentului contract.  

10.11. Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor în vigoare in 
Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si 
reglementari. Prestatorul va despagubi beneficiarul în cazul oricaror pretentii si actiuni în justitie rezultate din 
orice încalcari ale prevederilor în vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de 
acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 

10.12. Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii 
contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa încetarea Contractului. În 
acest sens, cu exceptia cazului în care se obtine acordul scris prealabil al beneficiarului, prestatorul si 
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor 
comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre 
care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite în cursul 
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, prestatorul si personalul 
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sau nu vor utiliza în dauna beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 
cercetarilor desfasurate în cursul sau în scopul executarii contractului.  

10.13. Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa beneficiarul, pe agentii si salariatii 
acestuia, pentru si împotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din 
orice actiune ori omisiune a prestatorului si/sau a subcontractantilor sai, personalului salariat ori contractat 
de acesta, inclusiv conducerea, în executarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv 
împotriva oricarei încalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile 
comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor. 

10.14. Prestatorul se obliga sa plateasca daune-interese, cheltuieli, taxe si cheltuieli de orice natura, 
aferente, în situatia neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, cu 
exceptia situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre 
beneficiar. 

10.15. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despagubi, proteja si apara beneficiarul, agentii si salariatii 
acestuia, pentru si împotriva tuturor actiunilor în justitie, reclamatiilor, pierderilor si pagubelor rezultate din 
executarea contractului de servicii de catre prestator, în conditiile în care: 

a) prestatorul este notificat de catre beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau 
pagube, dupa ce beneficiarul a luat cunostinta despre acestea; 

b) plafonul maxim al raspunderii prestatorului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului, iar 
acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre prestator ori ca 
urmare a abaterilor savârsite de prestator; 

c) raspunderea prestatorului se va limita la actiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod 
direct ca urmare a neexecutarii obligatiilor în baza contractului de servicii si nu va include raspunderea ca 
urmarea a unor fapte imprevizibile, produse ca si consecinte indirecte ale unei asemenea neexecutari.  

10.16. Prestatorul se obliga sa incheie, la data semnarii contractului de catre ambele parti, 
Conventie HSEQ cu beneficiarul. 

10.17. Prestatorul va desfasura toate serviciile care fac obiectul contractului in conformitate cu 
legislatia si normele in vigoare privind securitatea si sanatatea muncii, situatii de urgenta si protectia 
mediului.  

 
11. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI  
11.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care prestatorul le-a 

cerut in propunerea tehnica si pe care beneficiarul le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 
Aceste documente vor fi returnate beneficiarului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

11.2. Beneficiarul se obliga: 
a)  să recepţioneze serviciile prestate conform prezentului contract, in conformitate cu prevederile 

art.13; 
b)  să plătească prestatorului contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile 

contractului, conform art. 14 al prezentului contract; 
c)  sa supuna spre avizare documentatia in CTE CONPET. 
 
12. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI 
12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului. La 

semnarea contractului, prestatorul are obligatia de a prezenta beneficiarului graficul de executie de detaliu, 
alcătuit în ordinea de prestare a serviciilor prevazute in contract. In cazul în care, după opinia beneficiarului, 
pe parcurs, prestarea serviciilor nu concordă cu graficul general de execuţie, la cererea beneficiarului, 
prestatorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării serviciilor la data prevăzută în contract. Părţile 
contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor şi anume: a 
sefului de proiect din partea prestatorului si a responsabilului, din partea beneficiarului. 

(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinta pentru termenele din contract, respectiv, 
elaborare standard de firma, obtinere acord proprietari, elaborare documentatii/obtinere avize si autorizatii, 
executie proiect, la care se va adauga perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabila a 
acestuia in CTE.  

(3) Perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabila a acestuia in CTE se va 
adauga la termenul total de executie prevazut la art. 4.2. numai in cazul avizarii favorabile a proiectului. In 
cazul in care sunt necesare modificari ale proiectului, durata necesara revizuirii acestuia nu va fi adaugata la 
durata de timp alocata proiectarii prin contract. 

12.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit 
de parţi, termen care se calculează de la data semnarii contractului. 

(2) Serviciile trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie de detaliu şi să fie terminate la 
data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuţie se consideră date contractuale. 

(3) În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
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ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de 
către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

(4) Decalarea termenului de executie in conditiile stabilite la alin. (3) nu da dreptul prestatorului de a 
solicita actualizarea valorii contractului. 

12.3. In cazul neavizarii de catre beneficiar sau de catre institutiile care emit avizele solicitate prin 
Certificat de urbanism, prestatorul are obligatia refacerii proiectului in conformitate cu cerintele rezultate, fara 
costuri suplimentare din partea beneficiarului. 

12.4. Cu exceptia prevederilor art. 18 si in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire 
conform art. 12.2 (3), o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati 
prestatorului potrivit prevederilor art. 15.1. 

 

13. RECEPTIE  SI  VERIFICARI 
13.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini. 
13.2. Eventualele neconformitati cu prevederile din propunerea tehnica si caietul de sarcini vor fi aduse la 

cunostinta, in scris, prestatorului; in cazul in care aceste neconformitati nu sunt rezolvate pana la scadenta, 
respectiv in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, pentru perioada de intarziere se vor percepe 
penalitati pana la data rezolvarii acestora, conform prevederilor art. 15.1. Rezolvarea neconformitatilor se va 
consemna printr-un proces verbal care va specifica perioada de penalizare. 

13.3. Documentatia tehnico-economica ce face obiectul prezentului contract se va intocmi in 5 (cinci) 
exemplare format hartie si 1 exemplar format digital CD-ROM (doc/ xls/ dwg). Documentatia economica va fi 
predata in cinci exemplare format hartie si 1 exemplar format digital si va include si devizul general intocmit 
conform HG 28/09.01.2008, pentru fiecare statie in parte. 

 

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE  
14.1. (1) În cazul în care are calitatea de nerezident, prestatorul are obligatia de a prezenta, în original si 

in traducere autorizată și legalizată în limba română, un Certificat de Rezidenta Fiscala, emis de autoritatile 
fiscale ale statului rezident, din care sa rezulte ca este rezident al statului respectiv in anul obtinerii veniturilor si 
ca ii sunt aplicabile prevederile Conventiei privind evitarea dublei impuneri incheiate intre statul roman si statul de 
rezidenta a prestatorului. Certificatul de rezidenta fiscala va fi prezentat beneficiarului (in calitate de platitor de 
venit) la incheierea contractului. Certificatul de rezidenta fiscala va fi emis pentru anul in care prestatorul 
incaseaza veniturile aferente serviciului prestat. In cazul in care Certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta la 
acest termen, se aplica prevederile titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv, retinerea 
impozitului datorat prin stopaj la sursa. 

(2) Platile vor fi efectuate direct de catre beneficiar, prestatorului, liderului asocierii. Liderului asocierii ii 
revine responsabilitatea platii asociatului.   

(3) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal iar 
beneficiarul va efectua plata contravalorii serviciilor prestate corespunzator astfel: 

- după finalizarea etapei 1, asa cum este definita la art. 4.2. alin. (2) lit. a); 
- după finalizarea etapelor 2 și 3, așa cum sunt ele definite la art. 4.2. alin. (2), lit. b) și c). 
La etapele 2 si etapa 3, facturarea se va efectua numai dupa avizarea in CTE Conpet a documentatiei 

tehnico-economice. 
Plata va fi efectuată în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar.  
14.2. Beneficiarul poate sista plăţile până la primirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor art. 

9. 
 

15.  SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR  
15.1. În cazul în care prestatorul nu-şi îndeplineste obligaţiile asumate in termenele stabilite prin art. 4, 

prestatorul are obligatia de a plati beneficiarului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% pe zi din valoarea 
serviciilor neprestate ori a serviciilor prestate necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile pot 
depasi cuantumul sumelor datorate. 

15.2. Penalitatile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul are obligatia de a achita in termen de 
5 (cinci) zile lucratoare de la primirea notificarii, suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite factura către 
prestator după încasarea sumei reprezentând penalități. 

15.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadelor 
prevazute la art. 14.1. alin (3), 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. 

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

16. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI 
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16.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, respectiv 
neexecutarea, de catre prestator, a obligatiilor contractuale restante, in termen de 30 de zile de la notificare sau 
da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese. 

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul: 
a) nu a prezentat in termen garantia bancara de buna executie, in conditiile prevazute in prezentul 

contract; 
b) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fara 

acceptul beneficiarului; 
c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4.2; 
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului; 
e) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului, 
f) nu incepe lucrarile in termen, nu respecta datele intermediare din graficul de executie sau nu reia 

lucrarile suspendate in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor; 
beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte. 

(3) Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul nu ia toate 
măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în 
termen de 21 de zile de la comunicarea notificarii, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.  

16.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului 
beneficiarului. 

16.3. Contractul mai poate inceta si prin acordul partilor, declararea falimentului sau insolventa a 
prestatorului. 

 
17. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI 
17.1. (1) La rezilierea contractului conform art. 16.1. (3), beneficiarul are dreptul de a pretinde prestatorului 

daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma neta cuvenita 
va fi platita sau rambursata de catre prestator in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a 
contractului. 

(2) În cazul prevăzut la art. 16.2., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
18. FORTA MAJORA 
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
18.2. 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. 
18.3. 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. 

18.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că 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 dintre 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 
19. LITIGII 
19.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
19.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 

instanțelor de judecată, competente material de la sediul beneficiarului. 
 
20. COMUNICARI 
20.1. (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 derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv 

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana. 
20.2. Comunicările dintre părţi se pot face prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 
 

21. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA 
21.1 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creantelor nascute din contract, 

obligatiile născute rămanând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.  
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa tehnica. 
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(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta in executia 
lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata de un tert ca urmare a 
unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant. 

21.3. (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 Beneficiarul. 

(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. 

21.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar 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. 
21.5. 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 Beneficiarului. 
 
22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
24. CLAUZE FINALE 
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.  
24.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 

voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
24.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu 

a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a 
renunțat la acest drept al său. 

 
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ________________, la Ploiesti, în 2 (doua) exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte.     
 

BENEFICIAR PRESTATOR 
 

 


