CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
în s taţia de fro ntie ră CFR Curti ci
Nr. ..................................
Art.1. Părţi contractante
S.C. “Electrificare CFR” S.A cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38,
sector 1, telefon 021/319.25.12, fax 021/311.98.38, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului
sub nr. J40/16205/2004 , reprezentată legal prin Radulescu Stefan Razvan, funcţia Director
General şi Elian Stancu , funcţia Director Economic, în calitate de Prestator, pe de o parte,
şi
S.C. ....................... cu sediul în ......................, Str. .................., nr. ...., cod postal
............., tel. .................. , fax ................, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ..................,
cod unic de înregistrare ....................., si cont IBAN nr. ............... deschis la ............... –
Sucursala ................., reprezentată prin ................... , avand functia de ..................., în calitate
de Beneficiar pe de altă parte
Au convenit încheierea prezentului contract.
Art. 2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat
între o autoritate contractată, în calitate de prestator şi beneficiar.
beneficiar şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul contract.
operatori de transport feroviar (OTF) - societăţi comerciale care au activitate de
transport feroviar de mărfuri şi călători, denumiţi în continuare beneficiari;
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului;
Zi - zi calendaristică; an -365 de zile.
Art. 3. Obiectul şi preţul contractului
3.1. Pentru staţia de fro ntieră CFR Curtici , prestatorul prin angajatii Sucursalei
Electrificare Timisoara , se obligă sa presteze operativ servicii de scoatere de sub tensiune a
liniei de contact,legarea acesteia la sină , admiterea la lucru a echipelor de verificare a
trenurilor , precum şi repunerea sub tensiune a liniilor de contact in urma terminarii lucrarilor
pentru trenurile si la solicitarea beneficiarului, în baza reglementărilor în vigoare şi a
prezentului contract.
3.2. Valoarea lunară a contractului va fi stabilită prin împărţirea preţului prestaţ iilor /
luna , respectiv 79.374,53 lei fără TVA, la numărul total de trenuri care au tranzitat staţia
CFR Curtici în acea lună, iar rezultatul (valoare/tren) va fi înmulţit cu numărul de trenuri
aparţinând beneficiarului.
3.3. Prestarea serviciilor şi facturarea acestora se realizează în mod nediscriminatoriu
pentru toţi operatorii de transport feroviar care tranzitează staţia CFR Curtici.
3.4. În cazul în care apar modificări ale elementelor constitutive ale devizului general
prestatorul va notifica beneficiarul pentru negocierea acestuia în vederea încheierii unui act
adiţional la prezentul contract.
Art. 4. Durata contractului
4.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 1 an şi se aplică începând cu data de
01.02.2018, cu posibilitate de prelungire prin act adiţional.
Art.5. Documentele contractului
Anexa 1 - devizul general privind cheltuielile prestatorului / lună în staţia CF Curtici
Art.6. Standarde
Serviciile prestate în baza contractului vor respecta cu stricteţe instrucţiile CFR de
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specialitate şi reglementările legale în domeniu, aflate în vigoare.
Art. 7. Caracte rul confide nţial al cont ractului
7.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: de a face
cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului; de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la
care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini
obligaţiile contractuale.
7.2. O parte contractată va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca
ea să fi fost primită de la cealaltă parte.
Art. 8. Res po ns abilităţile prestatorului
8.1 Să presteze prin angajaţii Sucursalei Electrificare Timişoara servic iile şi
activităţile prevăzute în contract, în conformitate cu instrucţiile şi reglementările în vigoare,
cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
8.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate
cu graficul de prestare convenit, respectiv instrucţiile şi reglementările CFR respectiva
legislaţiei în domeniu. Totodată este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de lucru utilizate, de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului,
precum şi de lucrările efectuate.
Art. 9. Res po ns abilităţile be ne ficiarului
9.1. Să transmită programul de trafic lunar estimat până la data de 27 a lunii în curs
pentru luna următoare.
9.2. Să confirme prin responsabilii autorizaţi efectuarea prestaţiilor care fac obiectul
prezentului contract până la data de 5 a lunii următoare.
9.3. Să plătească contravaloarea prestaţiilor prevăzute la art. 3.1.conform art. 3.2. în
termenul stabilit în prezentul contract.
9.4. În cazul în care beneficiarul notifică prestatorul cu 30 zile înainte de începerea unei
noi luni, lipsa trenurilor la programare, beneficiarul va fi exonerat de plata cotei parte din
Devizul General pentru luna respectivă.
9.5. În cazul în care beneficiarul nu notifică prestatorul cu 30 zile înainte de începerea
unei noi luni, lipsa trenurilor la programare, prestatorul este îndreptăţit să stabilească o cotă
parte din Devizul General pentru luna respectivă care să fie suportată de către beneficiar.
9.6. În cazul în care beneficiarul notifică şi tranzitează trenuri la programare în condiţii
de exclusivitate (singurul operator de transport feroviar care solicită aceasta într-o lună)
Devizul General se va întocmi conform prestaţiilor realizate în regim zilnic sau de tură şi va
fi suportat integral de către beneficiar.
Art. 10. Valabilitatea, întârzie ri, ces iune
10.1 Serviciile prestate în baza contractului vor fi efectuate în termenul convenit de părţi.
10.2 În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului, sau alte
circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator, prestatorul este îndreptăţit să solicite prelungirea perioadei de efectuare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora. Astfel, părţile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare şi vor semna un act adiţional.
10.3 Este interzisă părţilor cesionarea drepturilor sau a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract.
Art.11. Condiţii de plată şi pe nalităţi
11.1 Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile
de la primirea facturii.
11.2 Factura va fi întocmită de către Sucursala Electrificare Timişoara şi va fi însoţită
de lista trenurilor prelucrate in luna anterioară.
11.3.În cazul în care din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de
0,03 % zi, aplicate la contravaloarea lucrărilor neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere.
11.4 În cazul care beneficiarul nu efectuează plata la termenul stabilit, atunci,
prestatorul va percepe penalităţi în cuantum de 0,03 % zi din valoarea obligaţiilor de plată
întârziată, pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile se calculează începând cu prima zi după
data termenului scadent.
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11.5. Când întârzierea plăţii şi a penalităţilor aferente depăşeşte 45 de zile de la data
primirii facturii contractul se reziliază de plin drept.
Art. 12. Ame nda me nte
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
Art. 13. Re zilie rea şi Înce tarea contractului
13.1 Rezilierea prezentului contract intervine de plin drept, fără intervenţia instanţei de
judecată în următoarele situaţii:
neachitarea obligaţiilor financiare ( debit plus penalităţi) în termen de 45 de zile de la
data primirii facturii. În situaţia în care plata nu a fost efectuată şi, în consecinţă,
contractul a fost reziliat, prestatorul nu mai are nicio obligaţie faţă de beneficiar.
neacceptarea modificării devizului general întocmit de către SC Electrificare CFR SA;
una din părţi este declarată în incapacitate de plată sau a intrat În procedură de
lichidare ori faliment;
cesionarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul contract.
13.2 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului
şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aşa măsură încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului propriu.
13.3 Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente.
13.4 Prezentul contract încetează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată, în
următoarele situaţii:
- la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a încheiat;
- când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi
invocată în condiţiile art.14 ;
- pe baza acordului de voinţă al părţilor.
13.5 Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de
încetare cu 15 zile înainte de data la care urmează să-şi producă efectele.
Art. 14. Forţa ma joră
14.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.
14.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare
de 2 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.
Art. 15.Soluţionarea litigiilor
15.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei in
cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.
Art.16.Comunicări
16.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
16.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
16.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 17. Alte prevederi
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Contractul s-a încheiat în 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, pentru fiecare parte
semnatară cate un exemplar.
Prestator,
Beneficiar
S.C “Electrificare CFR” – S.A
S.C. .................................
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