CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Scoatere – repunere sub tensiune linie de contact în staţia CFR Curti ci
În vederea efectuării procesului tehnologic de import – export trenuri

Nr. ..................................
Părţi contractante
S.C. “ELECTRIFICARE C.F.R.” 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, CUI RO 16828396, avand cont în lei nr. RO85BTRLRONCRT0P95850201 deschis la
Banca Transilvania -Agenţia Palat CFR, reprezentată legal prin dl. Răzvan Ştefan Rădulescu - Director
General şi dl. Elian Stancu - Director Economic , prin Sucursala de Electrificare Timişoara , cu sediul în
Timişoara, Bd. Republicii nr.28,având cont nr. RO56CECECJ0158RON0464596 deschis la CEC
Banc –Ag.Cluj ,reprezentată de Şef Sucursala Electrificare Timişoara – dl. Bigligiu Costinel Adrian şi
Contabil Şef – d-na Klement Liliana ,în calitate de Prestator, pe de o parte,
şi

S.C. .........................., cu sediul în ........................, înregistrată la Registrul Comerţului
cu nr. ................, cod unic de înregistrare …………….., cont IBAN ........................... deschis
la ........................... telefon .................., fax ................., reprezentată legal prin Director
General – ................. , Operator de transport Feroviar , în calitate de Beneficiar, pe de altă parte
având în vedere:
A. OFERTA
În urma solicitării Beneficiarului nr................. Prestatorul se oferă să presteze servicii de
scoatere – repunere sub tensiune a liniei de contact în staţia CFR Curtici în vederea efectuării
procesului tehnologic de import – export pentru trenurile aparţinând Beneficiarului în condiţiile
stabilite prin prezentul contract.
B. ACCEPTAREA
Prin semnarea contractului şi acceptarea devizului general lunar nr............... pus la
dispoziţie de către Prestator, Beneficiarul este de acord să plătească Prestatorului pentru
prestarea serviciilor realizate, contravaloarea stabilită în conformitate cu prevederile contractului.
În consecinţă părţile au convenit încheierea prezentului contract:
1. Definiţii
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. prestator şi beneficiar - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin co ntract;
d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului ;
e. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a
obligaţiilor din contract;
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f. act adiţional: document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.
g. scoatere – repunere sub tensiune a liniei de contact în staţia CFR Curtici în vederea
efectuării procesului tehnologic de import – export pentru trenurile aparţinând Beneficiarului
– prestaţie tehnologică realizată de către salariaţii Prestorului din cadrul Sucursalei Electrificare
Timişoara care include următoarele operaţii:
i. scoaterea de sub tensiune a liniei (liniilor) de contacte aferente liniei de cale ferată pe
care se află garat trenul aparţinând Beneficiarului din toate părţile din care ar putea să
apară tensiune;
ii. legarea la pământ a liniei de contact aferente liniei de cale ferată pe care se află garat
trenul aparţinând Beneficiarului în vederea eliminării riscului de electrocutare pentru
personalul care intervine la tren;
iii. întocmirea formalităţilor scrise şi predarea către reprezentantul Beneficiarului a
amplasamentului în vederea efectuării operaţiilor incluse în procesul tehnologic de
export – import al trenului;
iv. Luarea în primire a amplasamentului la terminarea procesul tehnologic de export –
import al trenului, verificarea respectării gabaritului de linie electrificată de către
trenul Beneficiarului, desfacerea legaturilor la pământ ale liniei de contact aferente
liniei de cale ferată pe care se află trenul Beneficiarului;
v. Repunerea sub tensiune a liniei de contact aferente liniei de cale ferată pe care se află
garat trenul aparţinând Beneficiarului şi restabilirea condiţiilor de circulaţie cu unităţi
de tracţiune electrică.
h. forţa majoră - 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;
i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2. Interpretare
2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3. Obiectul şi preţul contractului
3.1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către Prestator a serviciilor de scoatere –
repunere sub tensiune a liniei de contact în staţia CFR Curtici în vederea efectuării procesului
tehnologic de import – export pentru trenurile aparţinând Beneficiarului.
3.2. Contravaloarea prestaţiilor realizate într-o lună pentru Beneficiar se stabileşte ca şi cotă –
parte din valoarea devizului general lunar menţionată în Anexa nr. 3 la contract, stabilită prin
raportarea numărului trenurilor aparţinând Beneficiarului pentru care Prestatorul a efectuat
servicii în luna respectivă, la numărul total de trenuri pentru care Prestatorul a efectuat prestaţii în
luna respectivă.
3.3. Formula de determinare a contravalorii prestaţiilor realizate într-o luna pentru Beneficiar
este:
Vi = (Ni/N) * V (lei) fără TVA
Unde: Vi – contravaloarea prestaţiilor realizate în luna respectivă pentru Beneficiar
Ni – numărul de trenuri din luna respectivă aparţinând Beneficiarului pentru care
Prestatorul a realizat servicii
N – numărul total de trenuri din luna respectivă pentru care Prestatorul a realizat servicii
pentru toţi operatorii de transport feroviar din luna respectivă
V – valoarea lunară a devizului general prevăzut la Anexa nr. 3.
Valoarea Vi se rotunjeşte la nivel de ban (fără zecimale).
3.4. Prestarea serviciilor şi facturarea acestora se realizează în mod nediscriminatoriu pentru toţi
operatorii de transport feroviar care tranzitează staţia CFR Curtici.
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4. Durata contractului
4.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni şi se aplică începând cu data de 01.02.2019
până la epuizarea convenţională şi/sau legală a oricărui efect pe care il produce.
5. Documentele contractului
5.1 Documentele contractului sunt :
- Anexa nr. 1 - Solicitarea beneficiarului nr.......
- Anexa nr. 2 - Acceptul ofertei financiare de catre beneficiar
- Anexa nr. 3 - Devizul general nr............
6. Standarde
6.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta cu stricteţe instrucţiile CFR de specialitate
şi reglementările legale în domeniu, aflate în vigoare
7. Caracterul confidenţial al contractului
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.
8. Responsabilităţile şi drepturile prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze prin angajaţii Sucursalei Electrificare Timişoara serviciile 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 pentru toate trenurile
aparţinând Beneficiarului pentru care este solicitat şi garantează eliminarea riscului de
electrocutare din partea liniei de contact. Totodată este răspunzător de calificarea salariaţilor
folosiţi pentru realizarea obiectului contractului precum şi de lucrările efectuate de aceştia.
8.3. Prestatorul va verifica în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de către Beneficiar şi
se obligă să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor ale acestuia.
8.4. Odată cu factura fiscala pentru prestaţia lunară, Prestatorul va înainta Beneficiarului şi o notă
privind calculul contravalorii prestaţiei pentru luna respectivă.
8.5. Prestatorul se obligă să returneze Beneficiarului documentele de garantare a bunei plă ţi în
termen de 15 zile din momentul achitării tuturor datoriilor financiare rezultate din aplicarea
contractului.
8.6. Prestatorul are dreptul de a calcula, factura şi încasa contravaloarea prestaţiilor realizate
lunar pentru Beneficiar în condiţiile stabilite prin contract şi a confirmărilor primite cât şi
penalităţile pentru întârzierile la plată.
8.7. Prestatorul are dreptul de a solicita Beneficiarului constituirea de garanţii de plată sau după
caz, plata anticipată, în cazul în care acesta a înregistrat de cel puţin două ori în ultimul an
calendaristic întârzieri mai mari de 15 zile la plata facturilor pentru prestaţiile realizate sau pentru
penalităţi. Contravaloarea garanţiilor de plată constituite sau a plăţilor anticipate se stabileşte
pentru două luni de prestaţie determinată ca medie lunară a prestaţiilor realizate pentru Beneficiar
în ultimele 3 luni dinaintea celei în care se calculează.
8.8. Prestatorul poate solicita Beneficiarului plata unei despăgubiri în cazul neavizării încetării
operaţiunilor de export – import potrivit art. 9.2. Contravaloarea despăgubirii este egală cu
media lunară a prestaţiilor realizate pentru Beneficiar în ultimele 3 luni dinaintea celei în care se
calculează.
9. Responsabilităţile şi drepturile beneficiarului
9.1. Beneficiarul este obligat să confirme prin responsabilii autorizaţi efectuarea prestaţiilor în
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luna anterioară în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni. În cazul în care între evidenţele
Prestatorului şi ale Beneficiarului există diferenţe, în acelaşi termen Beneficiarul va înainta
Prestatorului o notă cuprinzând numărul de prestaţii confirmate. Lipsa oricărui document de
confirmare constituie acceptare tacită.
9.2. În cazul în care pe durata aplicării contractului Beneficiarul întrerupe operaţiunile de export –
import ale trenurilor pe o perioadă mai mare de 60 de zile, acesta este obligat să anunţe în scris
Prestatorul.
9.3. La solicitarea scrisă a Prestatorului efectuată în baza art. 8.7, Beneficiarul este obligat să
constituie garanţii de buna plată în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii notificării.În
cazul aplicării măsurii de plată anticipată, aceasta va fi făcută cu 2 zile înainte de începerea lunii
următoare pentru care s-a emis factură de către Prestator.
9.4. Beneficiarul are dreptul de a solicita Prestatorului modificarea sau completarea prezentului
contract în cazul în care pe durata aplicării constată elemente noi sau când consideră necesară
detalierea ori completarea unor clauze.
10. Cesiune
10.1. Este interzisă părţilor cesionarea drepturilor sau a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract fără acceptul scris al celeilalte părţi.
11. Condiţii de plată şi penalităţi
11.1 Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata facturilor emise de către prestator în termen de
30 zile de la emiterii. Se consideră ca dată a efectuării plăţii, data ordinului de plată cu ştampila
băncii Beneficiaruluisau data intrării numerarului în casieria Prestatorului. În cazul în care ziua
limită de plată nu este zi financiară, atunci termenul limită de plată va fi următoarea zi financiară.
11.2. În cazul care Beneficiarul nu efectuează plata facturilor la termene, Prestatorul percepe
penalităţi în cotă de 0,03 % pe zi din valoarea neachitată, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
11.3. În cazul în care Beneficiarul contestă, în temeiul art. 9.1, numărul prestaţiilor, Prestatorul
calculează contravaloarea prestaţiilor în baza confirmării primite şi iniţiază negocieri de
clarificare în condiţiile contractului. Prestatorul are dreptul de a percepe penalităţi în cotă de
0,03% pe zi din diferenta dintre contravaloarea determinată în final şi contravaloarea determinată
şi facturată iniţial, până la data efectuării plăţii.
11.4. 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, din
valoarea neexecutată a contractului până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12. Amendamente
12.1 Părţile contractante au dreptul 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.
13. Încetarea şi rezilierea contractului
13.1 Încetarea prezentului contract intervine de drept, fără intervenţia instanţei de judecată în
următoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a încheiat dacă părţile nu convin
prelungirea;
b) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi invocată în
condiţiile legii;
c) pe baza acordului de voinţă al părţilor;
d) în alte condiţii prevăzute de lege.
13.2 Rezilierea contractului intervine de drept fără intervenţia instanţei judecătoreşti în
următoarele cazuri:
a) Încălcarea cu rea credinţă a obligaţiilor asumate după ce partea considerată vinovată a fost
atenţionată printr-o notificare despre aceste fapte.
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b) Refuzul Beneficiarului de a încheia act adiţional la contract sau un nou contract în cazul
modificării reglementărilor sau circumstanţelor care au stat la baza încheierii contractului.
Rezilierea se aplică în urma notificării scrise emise de către Prestator dacă părţile nu ajung la
înţelegere în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a reglementărilor invocate;
c) Neachitarea obligaţiilor financiare rezultate din aplicarea contractului în termen de 30 de
zile de la data termenului de plata stabilit potrivit contractului. Rezilierea se aplică în urma
notificării scrise emise de către Prestator cu cel puţin 5 zile înainte de data aplicării.
d) Prestatorul va notifica beneficiarul în vederea încheierii unui act adiţional la prezentul
contract 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.
e) Una din părţi a transmis parţial sau integral drepturi sau obligaţii stabilite prin contract în
favoarea unei persoane juridice terţe fără acordul prealabil al celeilalte părţi. Rezilierea se aplică
în urma unei notificări scrise transmise cu cel puţin 5 zile înainte de data aplicării.
f) Beneficiarul nu constituie la termen garanţia de plată, garanţia se dovedeşte incorectă sau
înşelătoare sau după caz, refuză plata anticipată a presta ţiilor solicitată de către Prestator.
Rezilierea se aplică în urma notificării scrise emise de către Prestator cu cel puţin 5 zile înainte de
data aplicării.
g) Una din părţi este declarată în stare de faliment, se dizolvă, devine incapabilă de plată sau
nu reuşeşte sa-şi achite datoriile şi admite în scris incapacitatea de a-si plăti datoriilr la scadenţă.
13.3 Încetarea şi rezilierea contractului nu vor avea niciun efect asupra obligaţiilor – prestaţii şi
penalităţi – reieşite din aplicarea contractului.
14. Forţa majoră
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 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
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 legăt ură
cu îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă, după 10 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.
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.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract reprezintă vointa liberă a Părtilor si se semnează de către acestea astfel
cum au fost agreate clauzele contractului si întinderea obligatiilor asumate, orice alte întelegeri
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.
Drept pentru care, ca urmare a solicitării Beneficiarului nr................................... si adresei
nr................................................ de acceptare a devizului nr.......................... de prestări servicii ,
părtile au încheiat prezentul contract azi, 01.02.2019, la sediul prestatorului, în 2(două)
exemplare originale.
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Prestator
Director General

Beneficiar
Director General
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