
Contract de servicil 
nr.   5t  	data 03.05.2022 

In temeiul Legii nr.98/2006 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
servicii, intre 
ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE "- ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA 
JIU ,str. Nicolae Romanescu ,nr. 54, cu sediul in Craiova telefon: 0251/426655, 
fax:02511427597 cod fiscal RO 23886365 cont nr. R063TREZ291502201X017172 deschis la 
Trezoreria Craiova reprezentata prin dr. ing. Mann TALAU - Director si ec. Cristian TONICA 
- Director Economic in calitate de achizitor, pe de o parte 
Si 
S.C. ALEGRIA S.R.L, cu sediul in Craiova, Str. Nicolae Romanescu, nr. 58, inregistrata Ia R.C. 
nr. J16/1555!2006, cod fiscal RO 18964548, Tel: 0721.680167, e-mail: 
cristitrandafir83©yahoo.com, cont virament nr. R007TREZ291 5069XXX01 7055, deschis Ia 
Trezoreria Craiova, legal reprezentata de d-na Francela Trandafir - Administrator in calitate de 
prestator, pe de alta parte. 
2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vorfi interpretati astfel: 
a. contract - reprezinta prezentul contract si Anexa nr. 1. 
h. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - servicii de deratizare pentru combaterea daunatorilor a caror prestare fac obiect al 
contractului; 
e. produse - substante, echipamentele si instalatii si once alte bunuri pe care prestatorul le 
foloseste pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; 
f. forta majora - un eveniment rnai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face 
imposibila executarea Si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau once alte catastrofe naturale, restrictii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma Singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau 'zile" sau once referire la zile reprezinta zile calendaristice daca flu se 
specifica in mod diferit. 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa efectueze servicii de deratizare pentru combaterea daunatonilor pe 
sectoarele de dig fluviu Dunare din judetul DoIj (Formatia Dunare - Nedeia: sector dig Bechet - 
Dabuleni km 0 + 13.5 si sector dig Bechet - Zaval: km 0 + 18) in scopul asigurarti functionanli 
digurilor Si lucrarilor hidrotehnice de pe raul Jiu,in conditii de siguranta, in termen de 60 zile de 
la semnarea contractului Si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 



5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este 
de 34020 lei la care se adauga 6463,80 lei TVA. 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 60 zile, incepand de la data de 03.05.2022 
7. Doumentele contractului 
7.1 	- Documentele care stau la baza contractului sunt: referatul de necesitate nr. 379 
IT. 1./02.05.2022 si oferta financiara DA 30503817/03.05.2022 
8. Obligatiile principale ale prestatorului 
8.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate 
in propunerea tehnica si oferta de pret. 
8.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de deratizare pentru combaterea daunatorilor 
8.3 - Achizitorul se obliga sa despagubeasca prestatorul impotriva oricaror: 

I) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 
achizitionate, Si 

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de once natura, aferente, cu exceptia 
situatiei care rezulta din nerespectarea de catre prestator a angajamentului 
asumat fata de achizitor. 

9. Obligatiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in maxim 30 zile de la emiterea 
facturii de catre acesta. 
9.2 - Daca achizitorul flu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce 
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scud timp 
posibil. 
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca 
obligatiile asumate prifl contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul 
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta CU 0 cota procentuala de 0,01 % din pretul 
contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor si dobanzi 
conform Codului de Procedura Fiscala cu modificarile Si completarile ulterioare. 
10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta CU 0 cota procentuala de 
0,01 % din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor si dobanzi conform 
Codului de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare. 
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cätre una dintre pári, 
In mod culpabil i repetat, dà dreptul párii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat i de a pretinde plata de daune - interese. 
10.4 - Achizitorul Ii rezervà dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare 
scrisà adresatà prestatorului fárà nici o compensatie, dacâ acesta din urmà dá faliment, 
cu conditia cà aceastà renuntare sà nu prejudicieze sau sâ afecteze dreptul la actiune 
sau despãgubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzàtoare pentru partea din contract executatã pânâ la data denuntárii 
unilaterale a contractului. 
11. Alte resposabilitati ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 



(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatifle, echipamentele si once alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva cerute de Si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor 
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
12. Alte responsabilitati We achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului once facilitati si/sau informatii pe 
care acesta le considera necesare indeplinirii contractului. 
13. Recep tie si verificari 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor efectuate de prestator. 
13.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului. 
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 
contractului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in 
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care: 

1) once motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare Si vor 
semna un act aditional. 
14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul flu respecta graficul de prestare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 
14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord Cu 0 prelungire a termenului de executte, 
once intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
15. Ajustarea pretulul contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului este pretul / Ha. 
declarat in oferta financiara DA 28858211/28.09.2021, anexa la contract. 
15.2 - Pretul contractului flu se ajusteaza 
16. Amendamente 
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a convent 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante 
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului. 



17. Cesiunea 
17.1 - Este permisá doar cesiunea creantelor náscute din acel contract, obligatiile nàscute 
rãmânând In sarcina pàrilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate initial. 
18. Forta majora 
18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
18.3- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, darfara 
a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia once masuri care ii stau Pa dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
18.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de pUn drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
19. Incetarea contractului 
19.1 - Prezentul contract mnceteazã prin ajungerea la termen, prin executarea, de cãtre ambele 
pãrti a tuturor obligaiiIor ce le revin conform contractului, prin acordul pãrtilor sau ca urmare a 
dispariiei, fãrã vina nici unela dintre pári, a unui element esential al contractului, astfel cum 
acesta este definit In Iegislaia aplicabilã. 
19.2 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) dupà 
acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului, fàrã necesitatea unei alte formalitâti §i fãrã 
interventla vreunei autoritati sau instante de judecatã, In oricare dintre situatiile urmãtoare, dar 
nelimitându-se la acestea: 
a) Prestatorul nu livreaza produsele conform cu prevederile prezentului contract; 
b) Prestatorul flu se conformeazâ Intr-o perioadã de cel mult 48 de ore notificârii emise de cãtre 
Achizitor care ii solicitâ remedierea executãrii necorespunzàtoare sau neexecutãrii obligaiiIor 
din prezentul contract care afecteazã executarea corespunzàtoare i Pa timp a furnizärii 
prod uselor; 
C) Prestatorul refuzã sâ ducà la Indeplinire comenzile sau instructiunile emise de cãtre Achizitor; 
d) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurã de acordare a unei finantári din 
bugetul CE, Prestatorul a fost declarat culpabil de Incälcarea gravà a contractului ca rezultat al 
neexecutàrii obIigaiilor sale contractuale; 
e) are bc once modificare organizaionaIa care implicâ o schimbare cu privire la personalitatea 
juridicâ, natura sau controlul Prestatorul, CU exceptia situatiei in care asemenea modificâri sunt 
inregistrate Intr-un act aditional la prezentul contract; 
f) aparitia oricârei alte incapacitãti legale care sã Impiedice executarea prezentului Contract; 
g) prestatorul a intrat In faliment ca urmare a hotàrârii pronuntate de judecátorul-sindic. 
19.3 - (1) Achizitorul ii rezervà dreptul de a denunta unilateral contractul In cel mult 5 zile de la 
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevãzute la data incheierii contractului §i care 
conduc: 
a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrara interesului public; 
b) la imposibilitatea derulàrii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi 
econom ice care determinà imposibilitatea Indeplinirii obligaiibor contractuale; 
(2) Dreptul de denuntare unilateral a contractului din partea achizitorului este valabil si pentru 
situatia sistarii abocàrii resurselor financiare pentru indeplinirea prezentului contract. 
(3) In cazul prevazut mai SUS prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana Pa denuntarii unilaterale 



Prestator, 
S.C. ALEGRIA S.R.L. 

CRAIOVA 
Administrator, 

Francela TRANDAFIR 

20. Solutionarea Iitigii!or 
20.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, once neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului. 
20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 
21. Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
22. Corn unicari 
22.1 - (1) Once comunicare intre parti, referitoare la indeptinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 
(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
pnimirii. 
22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmaril in scris a primirii comunicanii. 
23. Legea aplicabila contractu!ui 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi 03.05.2022 prezentul contract in doua exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte. 

Achizitor, 
Administratia Nationala "Apele Romane" 
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU 

Director, 
dr. ing. Mann TALAU 	
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Director Economic, 
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Director, 
dr. ing. Mann I 
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ANEXA NR. I 

Nr. 
Crt. 

Denumirea operatiunii U/M Pret unitar 
- lei RON - 

Suprafata Valoare 
fara T.V.A. 

1 Deratizare combatere 
daunatori 

Ha. 540 63 34020,00 

Total valoare cu T.V.A. 19% 40483,80 

Achizitor, 
Administratia Nationala "Apele Romane" 
ADMINISTRATIA BAZINALA DEAPAJIU 

Director Economic, 
ec. Cristian TONIC A 

Vizat peJe!aIitate, 
Con 	uridic  

Prestator, 
S.C. ALEGRIA S.R.L. 

CRAIOVA 
Administrator, 

Francela TRANDAFIR 


