
Contract de servicii 
nr. 	data 19.05.2022 

Preambul 

In temeiul temeiul legii 98 / 2016 privind achizitiile 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:0251/427597 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. ALL BUSINESS PAPETARIE SI BIROTICA SRL, cu sediul in Craiova, str. 
Campia Islaz, BI. 23, ap 14 ,tel/fax: 025 1.422.998, nr. de inmatriculare J16/237/2005, 
C.F. RO 17199561, cont nr. R029TREZ2915069XXX005407 deschis la Trezoreria 
Craiova, legal reprezentata prin ing. Florin Adrian BARBU - Director, in calitate de 
furnizor, a intervenit prezentul contract. 

2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezinta prezentul contract si Anexa nr. 1. 
b. achizitor si preslator - 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 - revizie generala la echipamentele de aer conditionat din dotarea sediilor 
A.B.A. Jiu Craiova, S.G.A. Dolj, S.G.A. Gorj, S.G.A. Mehedinti si SHI Petrosani. 
e. produse - substante, echipamentele si instalatii si once alte bunuri pe care 
prestatorul Ic foloseste pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; 
f. forta majora  - un even iment mai presus de controlul partilor, care nu se 
datoreaza greselii sau vinci 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 neflind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 

costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
a - ndaristica; an  - 365 de zile. 
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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 revizie generala la echipamentele de aer 
conditionat din dotarea sediilor A.B.A. Jiu Craiova, S.G.A. Dolj, S.G.A. Gorj, S.G.A. 
Mehedinti si SHI Petrosani. 
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 maxim 54490.00 lei, la care se adauga 10353.10 lei TVA. 

6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este pana la data de 31.08.2022 

7. Doumentele contractului 
7.1 - Documentele care stau la baza contractului sunt: 
a) referat de necesitate 
b) cerere de oferta 
d) oferta tehnica 
c) ofertajInanciara 

8. Obligatiile principale ale prestatorului 
8.1.. Prestatorul se obliga sa efectueze urmatoarele operatiuni: 
Pentru unitatea exterioará - condensator: 
-demontarea panourilor de protectie la unitatea exterioarã; 
-curätarea condensatorului sau Inläturarea oricäror obturatli sau colmatãri a 
schimbätorului de cãldur; 
-verificarea lagarelor si lubrefierea ventiLatorului; 
-inspectarea conexiun i br ebectrice la compresor, condensator de pornire, electrovalva, 
cablul de Legatura cu unitatea interioarä, senzori de temperaturä si antiInghet; 
-inspectarea etanseitätii circuitului frigorific in vederea constatarii eventualelor pierderi- 
Scurgeri de agent frigorific; 
-inspectarea integritàtii izolatiei termice a circuitubui frigorific; 
-inspectarea integritãtii ebicei ventibatorului si a carcaSei condensatorului; 
-inspectarea suportului (consola) si soliditatea elementelor de fixare pe perete; 
remontarea panouribor de protectie la unitatea exterioara; 
Pentru unitatea interioarã - evaporator. 
-demontarea panoubui de protectie la unitatea interioarä; 
-curätarea tävii de colectare a condensului 
-curätarea tubului de evacuare (dren) a condensubui si verificare etanseitätii Intregubui 

,itraseu (tavä colectare - muffi de racordare - tub de evacuare); 
Z/'  -Inláturarea eventualelor obturatii ale traseubui de evacuare; 
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curatarea filtrelor de aer; 
-lubrefierea lagärelorturbinei si motorului; 
-curatirea (spalarea) Ia exterior a carcasei unitatii interioare; 
-curatarea traseelor si evaporatorului sistemului de aer conditionat cu un spray 
dezinfectant antibacterial. 
-remontarea panoului de protectie la unitatea interioarã; 

Operatiuni de incarcare cu agent frigorific (freon) a aparatelor de climatizare 
Pentru o functionare corecta, la parametrii stabiliti de producatorul echipamentelor, 
operatiunea de incarcare cu agent frigorific (freon) se va executa doar daca este necesara 
si cel mutt o singura data pe an, in functie de tipul si puterea termica a fiecarui aparat de 
climatizare (sunt specificate pe eticheta producatorului aparatului de climatizare 
respectiv). In cazut in care, in urma operatiunilor de intretinere si igienizare sau la 
sesizarea beneficiarului, se conStata ca au aparut pierderi de agent frigorific in instalatii, 
prestatorul are obligatia de a identifica sursa cauzei (componente, fisuri in conductele 
traseului frigorific, etc.), de a informa reprezentantul beneficiarului despre acestea si de a 
mentiona acest lucru in formularul tipizat specific operatiunii prestate 

Sunt cuprinse urmatoarele operatii tehnologice: 
- demontarea capacului de protectie at robinetilor de tur-retur ai circuitului frigorific; 
- pornirea aparatului de aer conditionat cu ajutorul telecomenzii si setarea acesteia pe o 
valoare ce permite functionarea compresorului; 
- desurubarea capacului de protectie al ventilului de incarcare cu agent refrigerant; 
- verificarea preSiunii agentului refrigerant in instalatie cu ajutorul manometrelor 
adecvate, si in cazut constatarii unei valori a acesteia sub limita specificata de 
producatorul echipamentului, golirea completa a agentului refrigerant. 
- vaccumarea circuitului frigorific prin folosirea unei pompe de vid; 
- incarcarea cu agent refrigerant a instalatiei, cu respectarea presiunii, tipului de agent 
refrigerant si in cantitatea specificate de producatorul aparatului de climatizare; 
- insurubarea capacului de protectie at ventilului de incarcare cu agent refrigerant; 
- curatarea condensatorului sau Inlaturarea oricaror obturatii sau colmatari a 
schimbatorului de caldura, cu ajutorul unui compresor cu aer; 
- montarea capacului de protectie at robinetilor de tur-retur ai circuitului frigorific. 
8.2. Prestatorul se obliga sa efectueze revizie generala la echipamentele de aer 
conditionat in decursul anului 2022. 
8.3 - Achizitorul se obliga sa despagubeasca prestatorul impotriva oricaror 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 
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. 
• 2 - Daca achizitorul flu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

ute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciitor. Imediat ce 



achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp 
posibi 1. 

10. Sanctiunipenlru neindeplinirea culpabila a obligatiior 
10.1 - In cazul In care, din vina sa exc!usivä, prestatorul flu reuete sã-i 
Indeplineasca obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptait de 
a deduce din preuI contractului, ca dobanda penalizatoare o cotã procentuala de 
0,01% din preuI contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor. 
10.2 - In cazul In care achizitorul flu onoreazä facturite dupä expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a p!äti, ca dobânda penalizatoare o cotä 
procentuala de 0,01% din plata neefectuatä, pentru fiecare zi de intarziere, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de càtre una dintre 
pãri, In mod culpabil i repetat, dä dreptul pãrii lezate de a considera contractul 
de drept reziliat i de a pretinde plata de daune - interese. 
10.4 - Achizitorul ii rezervä dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o 
notificare scrisä adresatä prestatorului Mrã nici o compensaie, dacä acesta din urmã 
dä faliment, cu conditia cä aceastã renuntare  sa flu prejudicieze sau sä afecteze 
dreptul la actiune  sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzätoare pentru pat-tea din contract 
executatã pâna La data denunärii 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 angajamentu!ui asumat. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciiLor, sa asigure resursele 
umane, materialele, instalatiile, 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. Alle responsabilitali ale 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. Receptie si verjficari 
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. 
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14.1 - (I) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul eel 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 exciusivitate 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 - (I) 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: 

I) once motive de intarziere, cc nu se datoreaza prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, aitfel 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 nu respecta graficul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. 
Modificarea date i/peri oade lor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu 
acordul partilor, prin act aditional. 

15. Ajuslarea prelului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate in oferta financiara, anexa La contract. 
15.2 - Pretul contractului flu se ajusteaza 

16. Amendamente 
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai In cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut Ii 
prevazute la data incheierii contractului. 

17. Incetarea contractului 
17.1 - Prezentul contract Inceteazä prin ajungerea la termen, prin executarea, de cätre 
ambele päri a tuturor obligaii1or cc Ic revin conform contractului, prin acordul pariLor 
sau ca urmare a dispariiei, fàrä vina nici uneia dintre pari, a unui element esential al 
contractului, astfel cum acesta este definit in 1egislaia aplicabila. 
17.2 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) 
dupa acordarea unui preaviz de 5 ziLe prestatorului, rara necesitatea unei alte formalitàti i 
f'àrä interventia vreunei autoritãti sau instante de judecatã, in oricare dintre situatiile 
urmätoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a) Prestatorul nu Livreaza produsele conform cu prevederile prezentului contract; 
b) Prestatorul flu se conformeazä Intr-o perioadä de ccl mult 48 de ore notificärii emise de 
càtreAchizitor care ii solicitä remedierea executärii necorespunzAtoare sau neexecutärii 
pb . iihr din prezentul contract cane afecteazä executarea corespunzätoane i la timp a 
urnizariiproduseLor; 



c) Prestatorul refuzã sã ducä la Indep!inire comenzile sau instructiunile emise de cãtre 
Achizitor; 
d) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantãri din 
bugetul CE, Prestatorul a fost declarat culpabil de Incälcarea gravä a contractului ca 
rezultat al neexecutärii obligaiilor sale contractuale; 
e) are bc once modificare organizaiona!a care imp!icä o schimbare cu privire la 
personalitatea juridicä, natura sau controlul Prestatorul, cu excepia situatiei In care 
asemenea modificäri sunt Inregistrate Intr-un act aditiona! la prezentul Contract; 
f) aparitia oricãrei alte incapacitãi legale care sã Impiedice executarea prezentului 
contract; 
g) prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotàrãrii pronuntate dejudecätorul-sindic. 
17.3 - (1) Achizitorul Ii rezervä dreptul de a denunta unilateral contractu! In eel mult 5 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi preväzute 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) Ia imposibilitatea derulãrii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi 
economice care determinä imposibilitatea Indeplinirii obIigaiilor contractuale; 
(2) Dreptul de denuntare  unilateralã a contractului din partea achizitorului este va!abil si 
pentru situatia sistarii alocãrii 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 la denuntarii  unilaterale 

18. Cesiunea 
8.1 - Este permisä doar cesiunea creantebor  näscute din acel contract, ob!igaiile näscute 

rämânând In sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate §i asumate initial. 

19. Forta majora 
19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.4 - 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 la 
dispozitie in vederea Iimitarii consecintelor. 
19.5 - 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 

20. Solutionarea litigiilor 
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 ci in 
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
irestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
.bçita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele j udecatoresti din Romania. 



21. Limba care guverneaza coniractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

22. Comunicari 
22.1 - (1) Once comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul tnansmiterii cat si in 
momentul primirii. 
22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail 
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
23. Legea aplicabila contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi 19.05.2022 prezentul contract in doua exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte. 

Prestator, 
S.C. ALL BUSINESS PAPETARIE 
SI BIROTICA S.R.L. CRAIOVA 

Director, 
ing. Florin Adrian BARBU 

Achizitor, 
Administratia Nationala "Apele Romane" 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU 
Director, 

Dr. Ing. Mann TALAU 

Director Economic, 
ec. Cristian TON ICA 

Vizat pentru legalitate, 
Consilier Juridic 

Serviciu AMLS, 
Papa Sorin 
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ANEXA NR. 1 

Nr. 
Crt 

Denumirea operatiunhi Nr. de 
aparate 

Pret unitar 
- tel RON - 

Valoare fara 
T.V.A. 

Intretinere si igienizare a aparatelor de 
climatizare cu puterea termica de 7000 BTU 

26 145.00 3770.00 

I Intretinere si igienizare a aparatelor de 
climatizare cu puterea termica de 9000 BTU 

85 155,00 13175.00 

2 Intretinere si igienizare a aparatelor de 
climatizare cu puterea termica de 12000 BTU 

84 170,00 14280.00 

3 Intretinere sh igienizare a aparatelor de 
climatizare cu puterea termica de 18000 BTU 

10 185,00 1850.00 

Incarcare freon a aparatelor de climatizare cu 
puterea termica de 7000 BTU 

10 170.00 1700.00 

4 Incarcare freon a aparatelor de climatizare cu 
puterea termica de 9000 BTU 

33 205,00 6765.00 

5 Incarcare freon a aparatelor de climatizare cu 
puterea termica de 12000 BTU 

33 250,00 8250.00 

6 Incarcare freon a aparatelor de climatizare CU 

puterea termica de 18000 BTU 
10 470,00 4700.00 

Total valoare fara T.V.A. 54490.00 
Total valoare cu T.V.A. 64843.10 

Prestator, 
S.C. ALL BUSINESS PAPETARIE SI 

BIROTICA S.R.L. CRAIOVA 
Director, 

ing. Florin Adria 16 ARBU 

Achizitor, 
Administratia Nationala "Apele Romane" 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU 
Director, 

Dr. Ing. Mann TALAU 

Director Economic, 
ec. Cristian TON IC-A 

Vizat pentru legalitate, 
Consilier Juridic 

Servichu AMLS, 
Papa Sorin 


