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ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 

APELE ROMÂNE 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  

SOMEȘ - TISA 

 

SOMEȘ-TISA 
 

 
CONTRACT CADRU DE PRESTARI  SERVICII 

de vulcanizare si echilibrare roti, pentru autovehiculele din parcul auto al SGA Satu Mare  

nr. 33 din 04.06.2021 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a HG nr. 395/2016 si a Raportului Comisiei de 
evaluare nr. 6831/31.05.2021  s-a încheiat prezentul contract de servicii. 

1. PARTI CONTRACTANTE 
Administraţia  Naţională „Apele Române”- ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA, Cluj-
Napoca, str. Vanatorului nr.17, cod: 400213; Cod Fiscal: RO42066043; tel.: 0264/433028; fax: 
0264/433026; Cod IBAN: RO88TREZ216502201X039127 Trezoreria Cluj, reprezentata prin ing. Valentin 
Avram – Director, si ec. Aurel Filip-Director economic, in calitate de Autoritate contractanta,    

 Si 

S.C. GER BOG SRL  Satu Mare, adresa: Satu Mare, str.Dariu Pop,nr.1A, Cod Unic de Inregistrare 
RO4184771, cont:RO74TREZ5465069XXX001397, Trezoreria Satu Mare, inregistrata ORC – 
J30/825/1993, reprezentata prin  Butka Alexandru,administrator,  in calitate de Contractant, a intervenit 
prezentul contract. 

2. DEFINIȚII  
a) Autoritate contractantă şi Contractant - Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
Contract; 
b) Act Adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziţie 
publică de servicii, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,; 
d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat 
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 
d)  Cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii nr. 
98/2016,  drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea; 
e)  Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 
intereselor Autorităţii contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu 
alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, 
aplicabile oricăror Subcontractanţi acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condiţiile Legii 
nr. 98/2016,  în cazul în care este aplicabil; 
f) Contract - prezentul Contract de achiziţie publică de servicii care are ca obiect prestarea de servicii, 
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă şi contractant. 
g) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul care este acordată de către instanţa de 
judecată ca despăgubire plătibilă Părţii prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către 
cealaltă Parte; 
h) Documentele Autorităţii contractante - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau 
implicit prin natura serviciilor, desene, schiţe, modele, date informative şi rapoarte, furnizate de 
Autoritatea contractantă şi necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului; 
i) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, 
respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la epuizarea convenţională, legală sau 
stabilită de instanţa de judecată a oricărui efect pe care îl produce.  
j) Contractul este considerat finalizat atunci când contractantul: 
j. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este stabilit 
în Oferta sa şi în Contract, 
jj. a remediat eventualele Neconformităţi care nu ar fi permis Autoritatatii contractante, sa obtina 
beneficiile anticipate şi îndeplinirea obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini; 
k) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea 
obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii 
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industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, 
epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi 
orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate 
prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă; 
l) Întârziere - orice eşec al Contractantului sau al Autorităţii contractante de a executa orice obligaţii 
contractuale în termenul convenit; 
m) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere 
juridic, în acest Contract de achiziţie publică  de servicii şi cuprinde Propunerea financiară, Propunerea 
Tehnică precum şi alte documente care au fost menţionate în cerintele Autoritatii contractante; 
n) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile 
contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire 
a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin 
Documentele Contractului; 
o) Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanţi 
pentru îndeplinirea Contractului; 
p) Proces-Verbal de Recepţie a serviciilor - documentul prin care sunt acceptate serviciile prestate, 
întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea contractantă, prin care acesta din urmă confirmă 
prestarea serviciilor în mod corespunzător de către Contractant şi că acestea au fost acceptate de către 
Autoritatea contractantă; 
r) Recepţia - reprezintă operaţiunea prin care Autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea faţă de 
serviciile prestate în cadrul contractului de achiziţie publică şi pe baza căreia efectuează plata; 
s) Termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit 
prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului 
şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al Autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă 
ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o 
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
t) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede 
expres că sunt zile lucrătoare. 

3. INTERPRETARE 
3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural și viceversa, 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. 

4. OBIECTUL ȘI PRETUL CONTRACTULUI 

4.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre prestator a serviciilor  de vulcanizare si 
echilibrare roti, pentru autovehiculele din parcul auto al SGA Satu Mare. 

4.2 Valoarea contractului va fi  data de contravaloarea tuturor facturilor emise de contractant ca urmare a 
prestarii serviciilor comandate  de Autoritatea contractanta prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice 
(SEAP). 

4.3. Tarifele  la care se executa serviciile sunt urmatoarele: 

 lei fara TVA/buc lei fara TVA/buc 

Tarif demontat-montat roata Janta tabla Janta aliaj 

,,12-14’’ 3.03 3.03 

,,15-16’’ 3.03 3.03 

,,17-18’’ 3.03 3.03 

,,17.5-19.5’’ 11.35 11.35 

,,20’’ 18.91 18.91 

22.5’’ 18.91 18.91 

26-38’’ 18.91 18.91 
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Tarif demontat-montat anvelopa  

,,12-14’’ 6.81 6.81 

,,15-16’’ 6.81 6.81 

,,17-18’’ 9.08 9.08 

,,17.5-19.5’’ 9.08 9.08 

,,20’’ 18.91 18.91 

22.5’’ 18.91 18.91 

26-38’’ 60.51 60.51 

Tarif echilibrare roti  

,,12-14’’ 6.05 7.57 

,,15-16’’ 6.81 9.08 

,,17-18’’ 10.59 10.59 

,,17.5-19.5’’ 22.69 22.69 

,,20’’ 22.69 22.69 

22.5’’ 22.69 22.69 

Tarif vulcanizare  la cald (petec) 15.13 15.13 

Tarif reparat anvelopa cu snur 11.35 11.35 

Achizitia de servicii se va face functie de disponibilul bugetar. 
5. DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului este pana la 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire prin Act aditional pana la 
aprobarea bugetului pentru anul 2022, in conformitate cu  Art. 37 din  Legea nr. 500/2002 

6. MODALITĂŢI DE PLATĂ. 
Autoritatea contractanta are obligaţia de a efectua plata către furnizor in termen de 30 de zile 
calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii la autoritatea contractanta, cu O.P. in contul de 
trezorerie comunicat de catre Contractant. 

7. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) 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. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

8. RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 
8.1. Sa efectueze lucrari de foarte buna calitate , cu respectarea prescriptiilor tehnice de care va 
raspunde  si sa asigure incadrarea in normele de securitate rutiere. 
8.2. Sa asigure calitatea lucrarilor efectuate. Receptia acestora se face de salariatii imputerniciti de 
prestator, in prezenta achizitorului pe baza unui proces verbal de receptie. 
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8.3. Sa raspunda pentru operatiile efectuate si va efectua fara plata reparatiile necesare produse din 
culpa sa. 

9. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITATII CONTRACTANTE 
9.1. Sa emita comenzi  pentru lucrarile solicitate. 
9.2. Sa transporte autovehiculele dus-intors la atelierele prestatorului. 
9.3. Sa participe prin delegat la constatarea starii tehnice a mijlocului auto atat la intrare cat si la iesirea 
din service. 

10. AMENDAMENTE 

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. 

11. PENALITATI, DAUNE-INTERESE 
11.1. În cazul în care, Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 
îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor 
neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
11.2 În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată 
a facturii în termenul prevăzut la pct. 6, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiile de plată a unor sume de 
bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu 
mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.  

12. REZILIEREA CONTRACTULUI 
12.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii şi de a pretinde plata de daune – interese. 
12.2. Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în 
cel mult 30 de zile calendaristice de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

13. FORŢA MAJORĂ 
13.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
13.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
13.3. 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. 
13.4. Partea contractantă care invocă forţa maajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
13.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
14.1. Autoritatea contractanta şi contractantul vor face 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. 
14.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Autoritatea contractanta şi 
contractantul  nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul se soluţionează de 
către instanţele judecătoreşti de la sediul Autorității Contractante. 

15. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
Limba care guvernează contractul este limba română. 

16. COMUNICĂRI 
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16.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă  în scris, pe adresa menționată în partea de început a contractului  

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.  
16.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 

17. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 3 exemplare fiecare având valoare de original, din care 2 
exemplare pentru autoritatea contractanta si un exemplar pentru contractant. 
 
AUTORITATEA CONTRACTANTA        CONTRACTANT,          

ABA SOMES TISA        SC GER BOG SRL                    

 

Director, ing. Valentin Avram 

 

Director adjunct, ing Adrian Muresan 

 

Director economic, ec. Aurel Filip  

 

Director tehnic, EMI ing. Ioan Curt 

 

CFPP,  

 

Compartiment  Juridic 

 

Sef birou Achizitii, Alina Bogdan 

 

Responsabil contract, ing Vasile Matus 

 

Intocmit : ec. Sorin Pop 


