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Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
 
1. Păr ţile contractante 
 
AGENŢIA ROMÂN Ă DE SALVARE A VIE ŢII OMENE ŞTI PE MARE , cu sediul în Constanţa, 
Incinta port Constanţa, dana 78, jud. Constanţa, cod poştal 900900, telefon/fax 0241616111; 
0241488226; 0241488227, cod fiscal 16330145, cont trezorerie RO09TREZ23120G330800XXXX, 
deschis la Trezoreria Constanţa, reprezentată legal prin Director General Manole Daniel, în calitate 
de prestator, pe de o parte, 

 
şi  

 
S.C. .............................................., cu sediul în................................, Nr.Inreg.................., 
CUI........................ Tel/fax...................................., cont Trezorerie......................, reprezentată legal 
prin ............................,  în calitate de beneficiar, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - 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 beneficiar, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - 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. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
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4. Obiectul şi preţul contractului 
 
 4.1. - Prestatorul se obligă să puna  la dispozitia beneficiarului una salupa tip CRISTAL si un 
compresor  necesar ranfluarii sistemului de ancorare a unei balize in zona Mangalia,  în baza 
comenzii ferme emisă de beneficiar şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 4.2. - Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru una salupa tip ........ si 
un compresor  necesar ranfluarii sistemului de ancorare a unei balize in zona Mangalia, conform 
solicitarii beneficiarului. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către beneficiar, este compus din valoarea tarifelor ARSVOM aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 518/2011, publicat în MO nr. 525 din 26 iulie 2011, 
multiplicată cu numărul de ore prestate ale echipamentelor solicitate. 

 
5. Durata contractului 
 
5.1 – Valabilitatea prezentului contract este până la data de ........... 
 
 
6. Documentele contractului 
 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
- Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 518/2011, publicat în MO nr. 525 din 26 
iulie 2011; 
- Solicitarea beneficiarului; 
- Comanda emisa de către beneficiar; 
- Ordinul de deplasare emis de armator; 
- Devizul antecalcul; 
- Devizul post calcul (final); 
- Alte documente (după caz) 
- Raportul de activitate agreat de ambele parti; 
- Conventia privind protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă, anexa la 
contract. 
 
7. Modalităţi de plată 
 
7.1. Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maximum 30 zile 
calendaristice de la data comunicarii facturii prestatorului catre beneficiar. 
7.2. Plata se va efectua în contul de trezorerie al prestatorului nr. RO09TREZ23120G330800XXXX, 
deschis la Trezoreria Constanta. 
7.3. Plata se va face în lei, la cursul BNR euro/leu din ziua facturării. 
 
8. Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în conformitate cu 
obligaţiile asumate. În acest sens beneficiarul va emite o comandă fermă pentru efectuarea prestatiei. 
8.2 - Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror daune-interese, costuri, 
taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, din vina prestatorului. 
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9. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
 
9.1 – Beneficiarul se obligă să plătească preţul pentru serviciile prestate conform facturii fiscale si 
documentelor anexate acesteia: devizului de calcul final si Raportul de activitate agreat de parti, 
procesul verbal de receptie a serviciilor prestate.  
9.2- Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
9.3.- Beneficiarul are obligatia de a inapoia echipamentele in perfecta stare tehnica imediat dupa 
finalizarea prestatiei. 
9.4. – In cazul avarierii echipamentelor din vina beneficiarului, acesta din urma va efectua orice 
reparatie necesara pentru readucerea echipamentelor in stare de functionare pe cheltuiala sa. 
9.5 – Beneficiarul are obligația de a anunța prestatorul cu minim 24 de ore în avans data de începere 
a comenzilor printr-o notă emisă de acesta, transmisă prin fax și e-mail. 
9.6 – La terminarea oricărei operațiuni determinată de beneficiar, acesta va emite un bon de lucru ce 
va fi transmis către prestator și semnat de ambele părți. 
9.7. – Bonul de lucru va sta la baza calculului devizului pentru fiecare operațiune și va avea ca 
finalitate emiterea facturii pentru fiecare operațiune efectuată de prestator. 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
10.1 - În cazul în care beneficiarul nu onorează factura în termenul convenit, atunci acesta are 
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,25%/zi de întârziere din plata datorată. 
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.3 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, si 
materiale solicitate de beneficiar. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul de 
prestare convenit.  
 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
 
12.1 - Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
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13. Recepţie şi verificări  
 
13.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu solicitările din comandă.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către beneficiar prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligaţia de a notifica  
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
13.3 – Predarea respectiv primirea echipamentelor se va face intre reprezentantii partilor contractante, 
in baza ordinelor de deplasare, semnate si inregistrate de prestator,la solicitarea  beneficiarului. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 
la primirea comenzii ferme din partea beneficiarului.  
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate beneficiarului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită de către beneficiar, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii)  alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator,îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare se face cu acordul părţilor. 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt  cele datorate pentru 
serviciul prestat în baza comenzii ferme a beneficiarului.  
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
16. Forţa majoră 
 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - 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. 
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
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16.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
 
17.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, disputa se va soluţiona de către instanţele 
judecătoreşti din Romania.  
 
18. Limba care guvernează contractul 
 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
19. Comunicări 
 
19.1 - (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. 
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie azi  ........................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  
 
      Prestator,        Beneficiar, 
 

Director general,     S.C. ............................ 
               Manole Daniel 
                                                                                                       
 
 Director Exploatare(derulare contract)  
               Cretu Iulian                                                                        
 
 
 Control financiar preventiv 
              Anghel Carmen Nina 
 
 
 Consilier juridic, 

Costin Crenguța 
 


