
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECȚIUNEA III 
CONTRACT DE SERVICII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONTRACT DE SERVICII 

nr. S-CA ____ din ____________ 
 

 
În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achiziții ale Societății CONPET S.A. Ploiesti (rev.4), s-a 

încheiat prezentul contract de servicii, 
  
între 
 
1. PĂRȚILE  CONTRACTANTE 
CONPET S.A., cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon 0244/401330, fax 

0244/516451, 0244/402386, adresa de email conpet@conpet.ro, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris și vărsat: 28.569.842,4 lei, 
cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Ploiești, 
reprezentată legal, prin ing. Dorin Tudora – Director General, în calitate de ACHIZITOR 

 
și 

____________________, cu sediul în ________________, str. ________________, nr. __, jud. 
______________, telefon/fax ________________, e-mail _________________, cod de înregistrare fiscală RO 
__________, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J__/____/____, având cod IBAN 
______________________ deschis la _________________, reprezentată prin _______________ - 
_______________, în calitate de PRESTATOR. 

 
2. OBIECTUL  CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de inspecție interioară (expertiză) a 

conductelor magistrale de transport țiței: Ø 10 ¾” F1 Bărbătești-Ploiești Vest și Ø 10 ¾” F2 Orlești-Ploiești 
(Petrobrazi), conform Caietului de sarcini – Anexa 1, propunerii tehnico-financiare – Anexa 2, Graficului fizic și valoric 
detaliat – Anexa 3, și în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

2.2. Conducta, tronsoanele și principalii parametri de operare pentru care prestatorul va presta serviciile ce 
fac obiectul contractului sunt: 

Diametre si 
Tronsoane conducta 

Lungime 
tronson 

[km] 

Cap. 
[m3/h] 

Presiuni de 
operare 
[barg] 

MAOP 
[barg] 

Pres. 
Proiect. 

DP 
[barg] 

Gari lansare si primire 
godevil 

Desen nr. 

F1 Barbatesti – Orlesti  70,198 95 27 64 64 
lansare F1_FXD014D.pdf  
primire_F1Fxd036_1B  

F1 Orlesti – Poiana 
Lacului  

46,058 95 27 64 64 
lansareF1_Fxd048_1B  
primireF1_FXD_517D  

F1 Poiana Lacului -
Siliste  

62,450 95 25 64 64 
lansare F1_FXD_519D  
primire F1_FXD_703  

F1 Silişte – Ploieşti 
Vest  

59,818 75 25 64 64 
Lansare F1 FXD_704  
Primire AM – 0117.00  

F2 Orlesti – Poiana 
Lacului  

45,772 95 26 64 64 
lansareF2_Fxd048_2B  
primireF2_FXD_518D  

F2 Poiana Lacului -
Siliste  

66,888 95 25 64 64 
lansare F2_FXD_520D  
primire F2_FXD_705  

F2 Siliste – Ploiesti 
(raf. Brazi)  

62,665 75 25 64 64 
plecare F2_FXD 706  
primire Brazi_FXD634_D  

 
3. PREȚUL CONTRACTULUI 
3.1. Prețul contractului este de _____________ lei fără TVA, pentru îndeplinirea integrală a obiectului 

contractului, astfel cum este definit la art. 2. Prețul contractului este ferm, pe toată durata de execuție a acestuia. 
 
4. TERMENELE CONTRACTULUI 
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți contractante și se derulează 

pe o perioadă de 300 de zile de la data semnării procesului verbal de predare-primire a amplasamentului, 
conform Graficului de prestare - Anexa 3 și propunerii sale tehnico-financiare – Anexa 2 la prezentul contract, cu 
mențiunea că operațiunile de godevilare și toate lucrările pregătitoare vor fi stabilite în colaborare cu Serviciul 
Managementul Producției al Achizitorului și vor ține cont de cantitatea disponibilă de țiței pentru pompare.  

4.2. Programarea inspecției și termenele de raportare se vor realiza astfel: 
Etapa I: 
(1) În termen de 5 zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului, 

Prestatorul va prezenta Achizitorului un program de realizare a inspecției și va demara activitatea adecvată 
scopului lucrării. Programul va fi stabilit în colaborare cu Serviciul Managementul Producției al Achizitorului și va 

mailto:conpet@conpet.ro


ține cont de cantitatea disponibilă de țiței pentru pompare. Durata activităților pregătitoare ale Achizitorului este 
de 30 de zile (inclusiv prezentarea programului de realizare a inspecției). Durata activităților pregătitoare ale 
Prestatorului (mobilizarea echipamentului și personalului pe teren) este de 30 de zile de la data semnării 
Procesului verbal de predare primire a amplasamentului.  

(2) La finalizarea lucrărilor din teren (ultima rulare de instrument declarată ca acceptată), pe fiecare 
tronson, Prestatorul trebuie să verifice datele (secţiunea 8.1.1. din Caietul de sarcini – Anexa 1 la contract) si să 
emită Raportul de finalizare a lucrărilor pe teren, pe care îl va preda Achizitorului, pe baza unui Proces-verbal 
de finalizare a lucrărilor pe teren, emis de Prestator și confirmat de reprezentanții din teritoriu ai CONPET S.A.  

Obligația prestatorului de a presta serviciile aferente Etapei I se consideră îndeplinită dacă mobilizarea 
echipamentului și personalului în prima gară de godevil și Procesul-verbal de finalizare a lucrărilor pe 
teren au fost confirmate de reprezentanții CONPET S.A. 

Etapa I se consideră finalizată la data semnării Procesului-verbal de finalizare a lucrărilor pe teren de 
către reprezentanții din teritoriu ai Achizitorului. 

Etapa II:  
(3) Prestatorul trebuie să prezinte un Raport preliminar pentru fiecare tronson inspectat (cu „Lista 

defectelor semnificative” - secțiunea 8.1.2. din Caietul de sarcini) în termen de 200 de zile de la finalizarea Etapei 
I. Rapoartele preliminare pentru fiecare tronson inspectat vor fi predate Achizitorului simultan la finalul etapei, 
pe baza de proces-verbal de predare-primire. 

(4) Achizitorul trebuie să evalueze Rapoartele preliminare pentru fiecare tronson / „Lista defectelor 
semnificative” propusă și să efectueze investigarea / verificarea în teren a rezultatelor, în interval de 14 zile de la 
data semnării procesului-verbal de predare-primire. Eventualele observații ale Achizitorului vor fi transmise în 
scris Prestatorului. 

Obligația prestatorului de a presta serviciile aferente Etapei a II-a se consideră îndeplinită dacă 
Achizitorul a semnat Procesul verbal de acceptanță a Rapoartelor preliminare.   

Etapa II se consideră finalizată la data semnării Procesul verbal de acceptanță a Rapoartelor 
preliminare.   

Etapa III: 
(5) Prestatorul trebuie să redacteze și să predea un Raport final pentru fiecare segment (secțiunea 

8.1.3 a Caietului de sarcini – Anexa 1), în 50 de zile de la data finalizării Etapei a II-a. Raportul Final va fi vizat 
de expert tehnic domeniul 49 (conf. Ordinului MECMA nr. 364/2010), prin grija Prestatorului, care va preda 
Raportul final vizat, Achizitorului, pe baza de proces-verbal de predare-primire. 

(6) Achizitorul trebuie să evalueze Raportul final pentru fiecare segment și să transmită Prestatorului 
eventualele comentarii în interval de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire. 

(7) Prestatorul va actualiza, după caz, Raportul final pentru fiecare segment și va transmite forma 
revizuită în termen de 10 zile de la primirea eventualelor comentarii. „Raportul-sinteză”, așa cum este descris 
în secțiunea 8.1.4. (a Caietului de sarcini), parte a Raportului final, împreună cu Expertiza, vor fi prezentate 
odată cu Raportul pentru analiza ratei de creștere a coroziunii și evaluare adecvat scopului.  

(8) Raportul pentru analiza ratei de creștere a coroziunii și evaluare adecvat scopului (secțiunea 
8.1.5. a Caietului de sarcini) împreună cu „Raportul-sinteză ”și Expertiza vor fi transmise de către Prestator în 
termen de 20 de zile de la data acceptării Raportului final și vor fi predate Achizitorului pe bază de proces 
verbal. 

Obligația prestatorului de a presta serviciile aferente Etapei a III-a se consideră îndeplinită dacă Raportul 
pentru analiza ratei de creștere a coroziunii și evaluare adecvat scopului, împreună cu „Raportul-sinteză ”și 
Expertiza au obținut acceptul scris al Achizitorului. 

Etapa III se consideră finalizată la data transmiterii către Prestator, a acceptului scris al Achizitorului, 
pentru Rapoartele elaborate. 

4.3. (1) Procesul verbal de predare primire a amplasamentului se va întocmi în 15 zile de la predarea 
garanției de bună execuție. 

(2) Data procesului verbal de predare – primire a amplasamentului este data de referință pentru termenele 
de prestare a serviciilor și execuție a lucrărilor menționate la art. 4.1.  

4.4. Obligația prestatorului de a presta serviciile care fac obiectul contractului se consideră îndeplinită la 
data împlinirii celor 6 luni de la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de predare-primire a Raportului pentru 
analiza ratei de creștere a coroziunii și evaluare „adecvat scopului”. 

4.5. Următoarele perioade din executarea contractului nu se consideră întârzieri, se vor adăuga la 
termenul de execuție al contractului și nu sunt penalizabile: 

- termenul de 30 de zile alocat activităților pregătitoare ale Achizitorului menționat la art. 4.2. (1); 
- termenul de 14 zile alocat Achizitorului, menționat la art. 4.2. (4); 
- termenul de 30 de zile alocat Achizitorului, menționat la art. 4.2. (6); 
- termenul de 10 zile alocat Prestatorului pentru revizia Raportului final, termen menționat la art. 4.2. (7); 
- perioadele necesare constituirii cantităților de țiței necesare in cadrul lucrărilor de inspecție. 



Dacă Achizitorul respinge un raport din cele menționate la art. 4.2. ca neconform (în afara termenelor 
alocate pentru revizie), sau în eventualitatea unei noi solicitări de refacere a Raportului de către Achizitor, perioada 
necesară revizuirii acestuia este considerată întârziere în executarea obligației respective, pentru care se vor 
calcula penalități. Etapele contractuale se pot suprapune. 

4.6. Prezentul contract încetează să producă efecte la data restituirii integrale a garanției de bună 
execuție, de către Achizitor, respectiv, după trecerea a 6 luni de la semnarea fără obiecțiuni a procesului 
verbal de predare-primire a Raportului pentru analiza ratei de creștere a coroziunii și evaluare „adecvat 
scopului”. 

4.7. La împlinirea oricărora din termenele prevăzute la art. 4.1 si 4.2., Prestatorul este de drept în 
întârziere. 

 
5. DEFINITII 
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
b. prețul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
c. servicii; lucrări - activități a căror prestare face obiectul contractului; 
d. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și 

în propunerea tehnică; 
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii 

acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului; 
f. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculează conform art. 2551-2556 Cod Civil. 
 
6. ANEXELE CONTRACTULUI 
6.1. Anexele prezentului contract sunt: 
a) Caietul de sarcini si clarificările la documentatia de atribuire - Anexa nr. 1; 
b) Propunerea tehnico-economică - Anexa nr. 2; 
c) Grafic fizic și valoric de execuție detaliat - Anexa nr. 3; 
d) Documentul privind garanția de bună execuție – Anexa nr. 4; 
e) Convenția SSM-SU-PM-Managementul Energiei - Anexa nr. 5; 
f) Certificatul de rezident fiscal – Anexa nr. 6. 
g) Contractul de subantrepriza, dacă există – Anexa nr. 7; 
h) Acte adiționale, dacă există; 
i) Alte anexe la contract. 
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta. 
 
7. CONFIDENȚIALITATE 
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți de a utiliza informațiile și 

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

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

7.2. O parte contractantă va fi exonerată de raspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 
contract dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru 
asemenea dezvăluire; sau 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 
8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
8.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile prestate; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 

 
9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN SCRISOARE DE 

GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIE)  
9.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare și în perioada convenită a contractului. 
(2) Garanția de buna execuție se constituie prin Scrisoare de garanție bancară de bună execuție emisă 

de o instituție bancară, agreată de ambele părți, în favoarea Achizitorului. Scrisoarea de garantare a bunei execuții 
este în cuantum de 10% din prețul fără TVA, al contractului, respectiv, în cuantum de ___________ lei. In cazul 
în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună 
execuție în funcție de prețul contractului.   



(3) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție se va prezenta de către Prestator Achizitorului, în 
original, în termen de maximum 15 zile de la data semnării contractului și va avea o valabilitate de cel puțin 16 
luni de la data emiterii. Din Scrisoarea de garantie trebuie să reiasă, fără echivoc, că instituția bancară  va plăti 
Achizitorului, suma solicitată, la prima și simpla cerere a Achizitorului, în care se menționează obligațiile 
nerespectate de Prestator.  

(4) Prelungirea termenului contractului obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data 
expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea garanției bancare prezentate inițial cu cel puțin 
perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul, în vederea menținerii 
calității de garantat, are dreptul să execute scrisoarea de garanție bancară. Suma executată își va păstra regimul 
juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, urmând 
a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.3. Achizitorul datorează dobânda la vedere practicată de Trezorerie, 
din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antemenționat, precum și comisionul aferent 
executării Garanției de Bună Execuție.  

(5) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat 
Scrisoarea de garanție bancară, emisă conform prevederilor prezentului capitol. În cazul în care Prestatorul nu 
constituie garanția de bună execuție în termenul prevăzut la art. 9.1 (3) și nici în termenul acordat de Achizitor, 
Achizitorul are dreptul de a ridica pretenții asupra garanției de participare. 

(6) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a 
completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.  

9.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea 
daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei 
pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, cât și 
emitentului Scrisorii de garanție, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al 
daunelor-interese. 

9.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor, Prestatorului, în termen de 14 zile de la 
data împlinirii a 6 luni de la prezentarea Raportului pentru analiza ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare 
„adecvat scopului”. 

SAU 
 
 

9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (constituită prin virament bancar) 
9.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare și în perioada convenită a contractului. 
Garanția de bună execuție este de 10% din prețul, fără TVA, al contractului, respectiv, în cuantum de 

__________ lei. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul 
garanției de bună execuție în funcție de prețul contractului.  

(2) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la dispoziția 
Achizitorului, valabil pentru o perioada de minim 16 luni de la data deschiderii la o bancă agreată de ambele părți. 
În termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, Prestatorul va 
prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea băncii, în original, prin care aceasta îi comunică 
Achizitorului: codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumei reținute drept garanție de bună execuție, 
perioada de valabilitate a contului precum si dovada virării în acest cont a  sumei reprezentând garanția de bună-
execuție în valoare de 10% din prețul contractului.  

(3) Prelungirea termenului contractului obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data 
expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție prezentate inițial cu 
cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul, în vederea 
menținerii calității de garantat, are dreptul să execute garanția de bună execuție. Suma executată își va păstra 
regimul juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, 
urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.3. Achizitorul datorează dobânda la vedere practicată de 
Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, precum și 
comisionul aferent executării Garanției de Bună Execuție 

(4) În cazul executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a completa 
garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii. 

(5) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat 
documentul justificativ din care să rezulte constituirea garanției de bună execuție, emisă conform prevederilor 
prezentului capitol. În cazul în care Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție in termenul prevăzut la 
art.9.1 (2) și nici în termenul acordat de Achizitor, Achizitorul are dreptul de a ridica pretenții asupra acesteia. 

9.2.  Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea 
daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei 
pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, 
precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.  

9.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor, Prestatorului, în termen de 14 zile de la 
data împlinirii a 6 luni de la prezentarea Raportului pentru analiza ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare 
„adecvat scopului”. 

SAU 



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

SUCCESIVE DIN SUMELE DATORATE PENTRU FACTURI PARȚIALE) 
9.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare și în perioada convenită a contractului, și este în cuantum de 10% 
din prețul fără TVA al contractului, respectiv suma de ________ lei.  

Cuantumul garanției de bună execuție se actualizează automat în funcție de prețul real al contractului.  
(2) Garanția se constituie prin rețineri succesive (9%) din valoarea fără TVA a facturilor acceptate pentru 

plată, astfel încât valoarea totală a garanției de bună execuție reținute să reprezinte 10% din prețul real, fără TVA, 
al contractului. 

9.2. La întocmirea facturii, Prestatorul va scrie pe factura, în mod distinct: 
- lucrările efectuate si valoarea acestora; 
- obiectivul pentru care s-au efectuat; 
- valoarea garanției de buna execuție, calculată după specificația de la alineatul precedent; 
- numărul contului de garanții de bună execuție si banca. 
9.3. (1) Prestatorul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziția Achizitorului, la 

o bancă agreată de ambele părți ce va avea o valabilitate de cel puțin 16 luni de la data constituirii. În termen de 
maximum 15 zile de la data semnării contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din 
partea băncii, prin care aceasta îi comunică Achizitorului codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumelor 
reținute drept garanție de bună execuție și dovada virării sumei reprezentând 1% din prețul contractului. Suma 
inițială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis este de 1% din prețul contractului, respectiv 
suma de __________ lei. Prelungirea termenului contractului obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile 
de data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție prezentată 
inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul, în 
vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute Garanția de Bună Execuție. Suma executată își va 
păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la 
Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.5. Achizitorul datorează dobânda la vedere 
practicată de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, 
precum și comisionul aferent executării Garanției de Bună Execuție.  

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul va alimenta acest cont de disponibil prin rețineri 
succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună 
execuție menționată la art. 9.1, respectiv raportată la prețul real al contractului. Achizitorul va înștiința Prestatorul 
despre vărsământul efectuat, precum si despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în 
favoarea Prestatorului.  

(3) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat 
garanția bancară de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol. În cazul în care Prestatorul 
nu constituie garanția de buna-execuție in termenul prevăzut la art. 9.3. (1) și nici în termenul acordat de Achizitor, 
Achizitorul are dreptul de a ridica pretenții asupra garanției de participare. 

9.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție pentru acoperirea 
daunelor interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei 
pretenții asupra garanției de bună execuție. Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului 
precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum și modalitatea de calcul a daunelor interese.  

 (2) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi 
garanția, în termen de 10 zile de la data tragerii.  

9.5. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor, Prestatorului, în termen de 14 zile de la 
data împlinirii a 6 luni de la prezentarea Raportului pentru analiza ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare 
„adecvat scopului”. 

 
10. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 
10.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în 

caietul de sarcini si propunerea tehnică, anexe la prezentul contract. 
(2) În termen de 10 zile de la data semnării contractului, Prestatorul nerezident are obligația de a prezenta, 

în original și în traducere legalizată în limba română, un Certificat de Rezidență Fiscală, emis de autoritățile fiscale 
ale statului rezident, din care să rezulte că este rezident al statului respectiv în anul obținerii veniturilor si că îi sunt 
aplicabile prevederile privind evitarea dublei impuneri încheiate între statul român și statul de rezidență a 
prestatorului. Primul certificat de rezidență fiscală va fi prezentat achizitorului (în calitate de plătitor de venit) la 
încheierea contractului. Apoi, Certificatul de rezidență fiscală va fi emis pentru anul contractual în care prestatorul 
încasează veniturile aferente serviciului prestat. In cazul în care Certificatul de rezidență fiscală nu se prezintă la 
acest termen, se aplică prevederile titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv, reținerea 
impozitului datorat prin stopaj la sursă. 

(3) Prestatorul are obligatia să transmită Achizitorului copii ale documentelor ce menționează codul valid 
de înregistrare în scopuri de TVA . 

10.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile și să execute lucrările în termenele de execuție prevăzute 
la art. 4.1. și 4.2. și în conformitate cu graficul de prestare – Anexa 3 la contract. Serviciile prestate și lucrările 
executate vor respecta cerințele Caietului de sarcini – Anexa 1 la contract. 



10.3. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru 
contract.   

(3) Prestatorul are obligația, înainte de începerea lucrărilor, de a comunica în scris achizitorului identitatea 
responsabilului de proiect și de a asigura urmărirea execuției lucrărilor prin acesta. 

(4) Prestatorul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
pentru verificarea lucrărilor. 

10.4. Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, 
cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  

10.5. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare 
la prezentul contract drept private și confidențiale. Prestatorul nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea 
publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparține achizitorului. 

10.6. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în prezentul contract și în Caietul de 
Sarcini. 

10.7. Prestatorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în România și se 
va asigura că și personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații 
din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări. Prestatorul va despăgubi 
Achizitorul în cazul oricăror pretenții și actiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de 
către Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, 
precum și salariatii din teritoriu. 

10.8. Prestatorul și personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului. În acest sens, cu 
excepția cazului în care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul și personalul său, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte 
persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunostință și nu vor face 
publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac 
obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul și personalul sau nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfășurate în cursul sau în scopul 
executării contractului.  

10.9. Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenții și salariații 
acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice 
acțiune ori omisiune a Prestatorului și/sau a subcontractanților săi, personalului salariat ori contractat de acesta, 
inclusiv conducerea, în executarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv împotriva oricarei 
încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 
proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

10.10. Prestatorul se obligă să plateasca daune-interese, cheltuieli, taxe și cheltuieli de orice natură, 
aferente, în situația neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, cu excepția 
situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.11. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra achizitorul, agenții și salariații acestuia, 
pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, reclamatiilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea 
contractului de servicii de către prestator, în condițiile în care: 

a) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acțiuni, revendicări, pierderi sau pagube, 
după ce achizitorul a luat cunostință despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu prețul contractului, iar acest 
plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terților de către prestator. Sancțiunea maximă 
de răspundere nu eliberează prestatorul de îndeplinirea integrală a cerințelor contractuale; 

c) răspunderea Prestatorului se va limita la acțiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct 
ca urmare a neexecutării obligațiilor în baza contractului de servicii și nu va include răspunderea ca urmare a unor 
fapte imprevizibile, produse ca și consecințe indirecte ale unei asemenea neexecutari.  

10.12. Prestatorul se obligă să încheie, la data semnării contractului de către ambele părți, Conventie 
SSM-SU-PM-Managementul Energiei cu achizitorul și să respecte prevederile acesteia. 

10.13. Prestatorul va desfășura toate serviciile și lucrările care fac obiectul contractului în conformitate cu 
legislația și normele în vigoare privind securitatea și sănătatea muncii, situații de urgență și protecția mediului. 
Avand în vedere specificul lucrărilor de lansare-primire godevil executate în zone cu potențial pericol de explozie 
(zonele 0 și 1), vor fi respectate cerințele legislatiei în vigoare privind lucrul în medii potențial explozive. 

10.14. În situatia în care facilitățile Achizitorului sunt improprii pentru lansare și/sau primire godevil, 
Prestatorul se obligă să furnizeze – numai cu scopul și pe durata lucrării – un lansator/primitor adecvat și 
conectoarele și racordurile aferente, conform cerințelor Caietului de sarcini (secțiunea 6.1.4.) și conform 
prevederilor propunerii tehnico-economice.  

10.15. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor și metodelor de prestare 
utilizate, a personalului, de eliminare a eventualelor surse de poluare a mediului generate de utilizarea/curăţarea 



dispozitivelor de inspecţie proprii, pe durata desfășurării activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa 1 la 
contract. 

10.16. Pe perioada executiei serviciilor și lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, precum și  pentru 
eventuala perioada de prelungire a contractului, prestatorul are obligația de a-si asigura medical  personalul utilizat 
pentru indeplinirea contractului. Achizitorul nu îsi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale și de 
sanatate ale prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 

10.17. (1) Prestatorul are obligația de a încheia, înainte a începerea prestării serviciilor și execuției 
lucrărilor, care va fi prelungită în cazul prelungirii duratei contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce 
ar putea apărea privind serviciile prestate/ lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii săi împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze 
lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Pe perioada execuției serviciilor și lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, precum și  pentru 
eventuala perioadă de prelungire a contractului, Prestatorul are obligația de a-si asigura profesional personalul 
utilizat pentru indeplinirea contractului, pentru acoperirea urmatoarelor riscuri: 

a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnavire ori accident de muncă al salariaților, incluzând 
cheltuielile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Achizitorului utilizat pentru executarea 
contractului de servicii; 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori Achizitorului, ori salariaților săi, 
ca urmare a executării contractului de servicii; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice 
în legătură cu contractul de servicii. 

(3) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către prestator. 

(4) 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). 

(5) 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). 

10.18.  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.  

10.19. Obligațiile de bună conduită ale Prestatorului 
(1) Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor, 

conform regulilor și/sau codului de conduită al activității sale, precum și cu discreţia necesară. Se va abține să 
facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și 
să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.  

(2) În cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractanții săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să 
ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități 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 fără îndeplinirea vreunei 
formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată.   

(3) Plățile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din Contract, și atât Prestatorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din 
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în 
legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract.  

(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, 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 și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului. În acest sens, cu 
excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul și personalul său, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte 
persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face 
publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac 
obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul 
executării Contractului. 

(6) Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși 
astfel de cheltuieli, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fără îndeplinirea vreunei formalități și fără 
intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și dă dreptul Achizitorului de a pretinde plata de daune 
interese. în 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 menționate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat 
referitor la prezentul contract, 

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

execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră 
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale 
neuzuale. 

 
11. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI  
11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate și lucrările executate potrivit anexei nr. 1 la 

contract – Caietul de sarcini. 
11.2. Achizitorul se obligă să plătescă Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate și a lucrărilor 

executate în baza contractului la scadență, conform art. 14 al prezentului contract.   
11.3. În vederea desfășurării activităților care fac obiectul contractului, Achizitorul se obligă să pună la 

dispoziţia Prestatorului planurile de zonare a stațiilor de pompare incluzand clasificarea gărilor de lansare/primire 
godevil.  

11.4. (1) Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine informaţii şi/sau documente pe 
care le deţine și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului 
la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 

(2) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestarii serviciilor și execuţiei lucrărilor și de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor și anume: a responsabilului de proiect din partea 
Prestatorului și a responsabilului de proiect din partea Achizitorului. 

11.5. Prestatorul poate solicita sprijinul Achizitorului pentru obţinerea de copii după legi, reglementări și 
informaţii despre cutumele locale, ordine și decizii locale din ţara în care trebuie realizate serviciile și care pot 
afecta Prestatorul în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. Achizitorul poate taxa Prestatorul pentru asistenţă, 
care urmează a fi furnizată pe cheltuiala Prestatorului.  

 
12. ÎNCEPEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
12.1. (1)  Prestatorul are obligația de a presta serviciile și a executa lucrările care fac obiectul prezentului 

contract, în termenele prevăzute la art. 4.1. și 4.2. 
(2) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data semnării Procesului Verbal de 

predare-primire a amplasamentului. În vederea începerii prestarii serviciilor, respectiv a execuției lucrărilor, părțile 
vor proceda la predarea-primirea amplasamentului și vor încheia procesul verbal predare – primire amplasament, 
semnat de catre Achizitor și Prestator.  

(3) Data procesului verbal de predare – primire amplasament pentru fiecare obiectiv este data de referință 
pentru termenul de execuție a lucrărilor menționat la art. 4.1. din contract. 

12.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen 
care se calculează de la data semnării procesului verbal de predare – primire a amplasamentului. 

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

(3) În cazul în care:  
I. volumul sau natura serviciilor/lucrărilor neprevăzute; sau 
II. condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 
III. alte circumstanțe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către Prestator, îndreptățesc Prestatorul să solicite, după caz, fie prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor 
sau a oricărei faze a acestora, fie suspendarea contractului pe o perioadă determinată de motivul legal invocat, 
ocazie cu care părțile vor încheia act adițional cu privire la perioada de execuție. În cazul suspendării, contractul 
se va prelungi corespunzător duratei de suspendare. 

c1) În cazul în care motivul legal invocat nu mai este actual, Prestatorul are obligația să notifice imediat 
Achizitorul asupra datei la care lucrările vor fi reluate sau 

c2) În cazul în care Achizitorul constată dispariția motivului pentru care a fost suspendat contractul, poate 
să notifice Prestatorul asupra datei la care lucrările vor fi reluate. 

12.3. (1) Decalarea termenului de execuție nu dă dreptul Prestatorului de a solicita actualizarea valorii 
contractului.  

(2) Cu excepția prevederilor articolului 18 și în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o 
prelungire conform articolului 12.2. (3), o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 
penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 15. 

12.4  Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor 
și anume: a responsabilului de proiect din partea Prestatorului și a responsabilului de proiect din partea 
Achizitorului. 

 



 
Raportarea 
12.5. Efectuarea serviciilor contractate se va reflecta prin rapoartele emise în timpul şi la finalizarea 

inspecţiei, prin rapoartele întocmite de Prestator şi aprobate de Achizitor, conform cerințelor din Caietul de sarcini 
– Anexa 1 la contract (secțiunea 8.1). Rapoartele trebuie să fie detaliate, astfel încât să permită achizitorului să 
aprecieze singur starea conductei în vederea luării deciziilor adecvate. Rapoartele vor fi redactate în limba 
română.  

12.6. (1) Adițional raportului scris (2 exemplare pentru fiecare secțiune, în limba română), Prestatorul va 
furniza Achizitorului datele înregistrate memory stick (minimum 3 pentru fiecare secțiune), împreună cu software-
ul necesar care să acorde posibilitatea vizualizării și evaluării tuturor datelor inspecției și în mod special, a 
caracteristicilor specifice. Software-ul va trebui sa includă o descriere detaliată a instalării și utilizării sale și trebuie 
să fie compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows®. Pachetul software va asigura: 

- monitorizarea, interpretarea, analizarea și tipărirea tuturor datelor/elementelor livrabile din cadrul 
raportării; 

- accesul total la baza de date prin interfața standard de bază de date (Microsoft Access, etc.); 
- interfața interactivă pentru Planul de Management al Integrității Conductelor (toate cerințele prezentate 

în secțiunea 8.1.5 a Caietului de sarcini) trebuie să fie complet accesibile în cadrul softului de management al 
datelor. 

(2) Prestatorul va prezenta Achizitorului toate listele din Raportul final, și în format electronic. 
12.7. In cazul în care un echipament al Prestatorului devine blocat în conductă, părțile vor depune eforturi 

comune privind localizarea echipamentului blocat precum și stabilirea și aplicarea planului de măsuri pentru 
deblocarea echipamentului. În cazul în care, în urma investigarii evenimentului, se dovedeste o cauza sau cauze 
imputabile uneia dintre parti, aceasta va suporta costurile asociate recuperarii echipamentului.  

 
13. ACCEPTANȚA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR 
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și de executie a lucrărilor pentru 

a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din Caietul de sarcini, anexe la contract. 
13.2. (1) După emiterea Raportului preliminar, Achizitorul va efectua verificarea și validarea rezultatelor 

inspecției pe teren prin decopertarea conductei și verificarea parametrilor anomaliilor / defectelor alese în acest 
scop si/ sau introducerea, înainte de inspecție și fără știrea Prestatorului, a mosoarelor martor, și comparația 
rezultatelor din raport cu situatia reală. Mosoarele martor pot avea un domeniu larg de defecte ce se pot întâlni la 
conductă (pitting, fisuri longitudinale sau/și radiale, zone cu coroziune generală etc.). 

(2) La fiecare punct de validare, în mod obligatoriu, un reprezentant al Prestatorului va superviza lucrările 
de investigare și acceptanță. În cazul în care reprezentantul Prestatorului nu participă la lucrările de validare, 
acesta nu poate contesta rezultatele comunicate de către Achizitor. 

(3) La finalizarea lucrărilor se va emite un document comun ce va fi semnat de către ambele părți ce va 
conține rezultatele verificărilor și măsurile ce se impun în caz de invalidare a rezultatelor. 

(4) Verificările se vor executa în intervalul cel mai scurt de timp funcție de condițiile de climă și 
temperatură. Timpul alocat acestor verificări nu va face parte dintre termenele contractului. 

13.3. Lucrarea se considera acceptata dacă 90% din numărul defectelor/ anomaliilor verificate ȋn teren 
sunt conforme cu datele din rapoarte (mărimea acurateţii defectului/ anomaliei fiind de 5% conform API 1163 
2005). 

13.4. (1) Dacă în decurs de 6 (șase) luni de la prezentarea Raportului final, Achizitorul notifică Prestatorul 
asupra unor deficiențe  ale raportului, Prestatorul are obligația ca, pe cheltuiala sa, să reanalizeze datele inspecției 
din secțiunea unde apar deficiențe, în vederea obținerii informațiilor necesare pentru a remedia orice deficiență și 
să înmaneze Achizitorului forma revizuită a a Raportului final. 

(2) Prestatorul este responsabil pentru orice deficiență a Raportului final cauzată de greșelile sale în buna 
realizare a lucrării. 

 
14. MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. EVALUAREA LUCRĂRILOR 
14.1. (1) Prestatorul va emite facturile conform art. 319 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

și le va transmite pe adresa de e-mail financiar.facturi@conpet.ro, iar Achizitorul va efectua plata contravalorii 
serviciilor și a lucrărilor executate corespunzător, pe baza documentelor justificative prezentate de Prestator, în 
termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii facturii la Achizitor, în conformitate cu Graficul de Plăți, 
parte integrantă a Anexei 2 la contract: 

- 30% din prețul contractului, la finalizarea Etapei I, după mobilizarea echipamentului și a personalului, 
după indeplinirea conditiilor de la art. 4.2. alin. (2), confirmată de reprezentanții CONPET S.A., pe baza Procesului 
verbal  de finalizare a lucrarilor din teren, emis de Prestator si confirmat de reprezentantii CONPET. 

- 50% din prețul contractului, pe secțiuni, la finalizarea Etapei II, după verificarea rezultatelor și acceptarea 
de către Achizitor a Raportului preliminar, după îndeplinirea condițiilor de la art. 4.2. alin. (3) și (4); documentele 
justificative sunt: Procesul verbal de predare - primire a Rapoartelor Preliminare emis de Prestator si confirmat de 
responsabilii de contract din cadrul CONPET și Procesul verbal de acceptanță emis de responsabilii de contract 
din cadrul CONPET după verificarea lucrărilor in teren; 

- 20 % din prețul contractului, pe secțiuni, la finalizarea Etapei III, după verificarea și acceptarea, de către 
achizitor, a rezultatelor din Raportul final și constatarea predării a Raportului-Sinteză, și a Raportului pentru 
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Analiza ratei de Creștere a Coroziunii si Evaluare „adecvat scopului” și a Expertizei și avizarea Raportului final de 
către expert tehnic domeniu 49 conform Ordin nr. 364/01.03.2010, respectiv după îndeplinirea condițiilor de la art. 
4.2. alin. (8) și implicit, ale art. 4.2. alin. (5), pe bază de:  

- Procesul verbal de predare - primire a Rapoartelor Finale emise de Prestator, proces verbal semnat de 
părți;  

- Procesul verbal de acceptanta a Rapoartelor Finale (semnat de părți după verificarea lucrărilor în teren) 
- Proces verbal de predare-primire a Raportului pentru Analiza ratei de Creștere a Coroziunii si Evaluare 

„adecvat scopului”, a Raportului-Sinteză si a Expertizei, proces verbal semnat de părți.  
(2) Factura emisă de Prestatorul extern nerezident va menționa, pe lăngă celelalte informații, și codul 

valid de înregistrare în scopuri de TVA. Prestatorul și Achizitorul au obligatia să-și transmită reciproc copii ale 
documentelor ce menționeaza codul valid de înregistrare în scopuri de TVA.  

 
15. PENALITĂȚI 
15.1. În cazul în care Prestatorul nu-şi îndeplinește obligaţiile asumate în termenele prevăzute la art. 4.2  

din contract, Prestatorul are obligaţia de a plăti Achizitorului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 0,1% pe zi de 
întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător, 
fără necesitatea transmiterii vreunei notificări sau formalitati prealabile de punere în întârziere. 

15.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul are obligaţia de a achita în termen de 
5 (cinci) zile de la primirea notificării, suma calculată drept penalităţi. Achizitorul va emite factura către Prestator 
după încasarea sumei reprezentând penalităţi. Neplata penalităţilor de întârziere în termenul de 5 (cinci) zile de 
către prestator dă dreptul Achizitorului de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, pentru recuperarea 
penalităţilor de întârziere conform prevederilor art. 9, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor la termenele 
stabilite prin contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica penalităţile prestatorului, precizând obligaţiile care nu 
au fost respectate. 

15.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea termenului 
scadent al plăţii prevăzut în contract,  acesta are obligaţia de a plăti prestatorului penalităţi în cuantum de 0,1%/zi 
de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.  

15.4. Achizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Prestator. Penalitățile calculate 
vor fi notificate și facturate către Achizitor. Achizitorul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5 
(cinci) zile de la data înregistrării acesteia. 

 
16. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
16.1. 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; 
b) Prestatorul întârzie începerea serviciilor cu mai mult de 20 de zile, depășește termenele de execuție 

menționate la art. 4.2. cu mai mult de 20 de zile sau nu reia serviciile/lucrările suspendate în termen de 20 de zile 
de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a serviciilor/lucrărilor; 

c) Prestatorul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără 
acceptul Achizitorului; 

d) Autorizațiile, licențele Prestatorului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau sunt 
anulate în perioada de derulare a contractului; 

e) Prestatorul nu respectă obligațiile de bună conduită prevăzute la art. 10.19 din contract. Data la care 
rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului. 

16.1.1. În cazurile prevăzute la art. 16.1. lit. a)-d) Achizitorul va emite o notificare prin care va specifica 
obligațiile neîndeplinite și termenul pentru executarea acestora, fără ca acest fapt să excludă dreptul Achizitorului 
de a percepe penalități de întârziere conform prevederilor art. 15. În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la 
art. 16.1 lit. a)-d) în termenul acordat de Achizitor dă dreptul acestuia de a rezilia unilateral contractul. Data la care 
rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului. 

16.2. Rezilierea unilaterală prevazută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 16.1. din contract se 
sancționeaza cu obligarea prestatorului la plata de daune interese compensatorii către Achizitor în procent de 
20% din valoarea contractului, la care se adauga contravaloarea daunelor moratorii prevăzute la art. 15.1. 

16.3. (1). Creanțele menționate la art. 16.2. din contract vor fi notificate de către Achizitor Prestatorului, 
precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor-interese și modalitatea de calcul. 

(2) Prestatorul are obligația de a achita daunele–interese notificate, în termen de 30 (treizeci) de zile de 
la data primirii notificării. 

(3) Neachitarea de către Prestator, în termenul stabilit, a creanțelor notificate, dă dreptul Achizitorului de 
a reține sumele respective din garanția de bună execuție. 

16.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii 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 în așa măsură încât îndeplinirea prezentului contract nu ar fi posibilă. 

16.5. Contractul poate înceta și prin acordul părților sau declararea falimentului oricăreia dintre părti. 
 
 



 
17. RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI FAȚĂ DE LUCRĂRI 
17.1. (1) Prestatorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii 

până la data acceptării, fără obiecțiuni, a Raportului pentru Analiza ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare 
„adecvat scopului”. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, 
Prestatorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile contractului.  

(2) Prestatorul va despăgubi Achizitorul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi prestatori ai Achizitorului 
pe șantier pentru toate pierderile sau daunele produse lucrărilor și pentru toate revendicările sau cheltuielile 
provocate de nerespectarea prevederilor contractului din neglijenţa sau din vina Prestatorului, agenţilor sau 
angajaţilor săi. 

 
18. FORTA MAJORĂ 
18.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în termenele și în conditiile stabilite de lege. 
 
19. LITIGII 
19.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 
19.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 

instanțelor de judecată, competente, de la sediul Achizitorului. 
 
20. COMUNICĂRI 
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 derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv 

corespondență între părți, vor fi elaborate în limba română. 
20.2. Comunicările dintre părţi se pot face prin poștă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării primirii 

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

obligatiile născute rămanând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.  
21.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică 

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

lucrării și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicată de un terț ca urmare a 
unei acțiuni sau inacțiuni 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 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. 

21.4. (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. 
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 Achizitorului. 
 
22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. LEGEA APLICABILĂ 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. Dacă se constată că pe parcursul executării acestui contract, între prezentul contract, caietul de 

sarcini, pe de o parte și propunerea tehnico-economică și orice alte documente pe de altă parte există contradicții, 
prevalează prevederile clauzelor prezentului contract și ale caietului de sarcini. 

24.3. 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. 

24.4. 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. 



 
25. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
25.1. Acest contract este unul de tip achiziție servicii /lucrări și nu presupune prelucrarea de date cu 

caracter personal în numele achizitorului (CONPET).  
25.2. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în baza acestui contract sunt doar cele necesare 

pentru buna intocmire si executie a acestuia (si pentru respectarea unor cerinte legale) 
25.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte 

toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind 
protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR. 

25.4. Seturile de date cu caracter personal primite de partile contractante nu vor fi folosite in alte scopuri 
decat pentru indeplinirea obligatiilor contractuale. 

25.5. Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor 

prevăzute în capitolul III, GDPR. 
25.6. Părțile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice 

adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal. 
 
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ________________, la Ploiesti, în doua exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte.     
 

                         ACHIZITOR        PRESTATOR 
          Societatea CONPET S.A. Ploiești 
 

 


