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CONTRACT DE SERVICII 

Art. 1. PARŢILE: 

 

______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ____, cu sediul în _________, 

având codul de identificare fiscală _________, având contul curent  _________, reprezentată prin 

domnul __________ în calitate de Administrator, denumită în continuare PRESTATOR  şi 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE prin UNITATEA MILITARĂ 01838 BOBOC, cu sediul în 

loc. Boboc, judeţul Buzău, telefon 0238/719107, fax 0238/718879, cod fiscal 4299631, cont virament 01A 600 

000 200 000 4299631, deschis la Trezoreria Râmnicu Sărat, reprezentată legal prin comandor Nicolae 

TĂNASIE, având funcţia de comandant, denumită în continuare  BENEFICIAR 

 

au încheiat prezentul contract de service cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

 

2.1. Obiectul contractului: Service complet (consumabile, piese de schimb, manoperă, întreţinere), 

pentru un număr de 6 copiatoare/multifuncţionale A3 (5 echipamente A/N  şi un echipament color),  

asigurînd imprimarea a 45.000 copii monocrom şi a 1.000 copii color, pentru fiecare lună. 

 

Denumire Serie Index 

COPIATOR COLOR  KONICA  MINOLTA 

BIZHUBC250 
  

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
  

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
  

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
  

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
  

COPIATOR NASHUATEC 3715 Inlocuit cu 

COPIATOR MONOCROM KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 

  

 

2.2. Copiile sunt considerate a fi A4; o copie A3=2*A4, iar o copie color =10 copii A/N.  

2.3. Numărul de copii şi hârtia se regularizează astfel: 30.000 copii A/N şi 1.000 color; 

2.4. Valoarea lunară a serviciilor prestate nu se modifică pe toată durata de derulare a contractului. 

 

 

 

 

Art. 3. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI:  

 

3.1. Să asigure buna funcţionare a echipamentelor prin întreţinere lunară, pe toată durata contractului; 

PRESTATORUL se obligă să asigure repararea şi să suporte înlocuirea oricăror componente uzate ca  

urmare a functionării şi uzurii normale a echipamentului, în termen de cel mult  24 ore de la sesizarea 

(prin telefon, fax, e-mail) primita de la BENEFICIAR. 
 3.2. Să remedieze gratuit defectele apărute ca urmare a unor vicii de fabricaţie sau material; 
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 3.3. Să înlocuiască echipamentul cu un echipament similar celui defect, in cazul în care acesta nu 

poate fi folosit conform destinaţiei sale, din motive neimputabile beneficiarului, până la remedierea 

defectului. Înlocuirea se va face în maximum 2 zile lucrătoare, dacă echipamentul nu poate fi reparat în 

24 de ore.  În cazul nerespectării termenului, se scad din valoarea facturii numărul de copii ce nu au 

putut fi realizate, la care se adaugă  penalităţi de 0,04% din valoarea abonamentului lunar pe zi 

întârziere. Echipamentele înlocuite vor fi similare sau superioare următoarelor modele: 

 Pentru echipamentele monocrom – Konica Minolta BH250; 

 Pentru echipamentul color – Konica Minolta BH C250; 

3.4. Să furnizeze consumabile şi piese de schimb necesare  funcţionării celor 6 echipamente, asigurand 

imprimarea a45000 copii monocrom şi 1.000 copii color pentru fiecare lună. 

 

Art. 4. VALOAREA CONTRACTULUI: 

 

4.1. Valoarea prezentului contract este de:    lei fără TVA 

 

Art. 5.  RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI:  

 

 5.1. Beneficiarul se obligă să utilizeze corespunzator echipamentul şi să nu îl deterioreze; 
 5.3. Beneficiarul se obligă sa plătească contravaloarea lunară a serviciilor prestate, în 45 de zile de la data 

emiterii facturii, în perioada 24-31 a lunii, conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 34 din 11.04.2009 cu 

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru 

aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti 

şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor 

repartizate unităţii contractante cu această destinaţie. 

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI: 

 

6.1 Contractul se încheie pe o durată de 9 luni, începând de la data de 01.04.2017 până la 31.12.2017, 

în limita fondurilor asigurate cu această destinaţie. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 01.01.2018. 

. 
 

Art.7.    TERMENUL DE PLATA  

 

7.1.  Termenul de plata al facturilor este de 45 zile de la data emiterii, în perioada 24-31 a lunii, 

conform  art. 36 din OUG nr. 34 din 11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada de plată menţionată poate 

fi modificată prin act adiţional dacă intervin modificări legislative referitoare la plata facturilor 

reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate de 

către instituţiile publice.  

         Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, ori neexecutarea 

acestora la timp şi în mod complet  dă dreptul achizitorului de a solicita plata dobânzii de întârziere 

calculate asupra valorii neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător din contract, în procentele 

prevăzute de Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor 

de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 

autorităţi contractante şi Ordonanţa Guvernului 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. 
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 7.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 (patruzecişicinci) de zile de la 

finalizarea recepţiei cantitative şi calitative, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobânzi de întârziere 

în procentele prevăzute de Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 

aceştia şi autorităţi contractante şi Ordonanţa Guvernului 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. 

    7.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără somaţie, fără 

punere în întârziere şi fără intervenţia justiţiei şi de a pretinde plata de daune-interese. 

    7.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura reorganizării judiciare, 

lichidării sau a falimentului, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul 

la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

   7.5 - Prestatorul răspunde direct şi nemijlocit de pagubele materiale produse achizitorului, 

percepându-se o penalitate de 0,1% din valoarea pagubei, pentru fiecare zi de întârziere după data 

notificării producerii pagubei, până la acoperirea integrală a acesteia. 

ART. 8. RECEPŢIA SERVICIULUI 

8.1. – Recepţia se va executa la sediul beneficiarului de către reprezentanţii acestuia în prezenţa 

reprezentantului prestatorului, pe baza documentelor de livrare (factură, aviz de însoţire, deviz). 

8.2. – Comisia de recepţie a beneficiarului va întocmi un proces verbal de recepţie pentru bunurile şi 

serviciile recepţionate din care să rezulte indexul pentru fiecare copiator specificat în prezentul 

contract. 

ART. 9 . FORŢA MAJORĂ 

9.1. - Forţă majoră este constatată de o autoritate competentă. 

9.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Nu se asimilează forţei majore greva angajaţilor 

prestatorului sau defectarea, sub orice formă, a mijloacelor de transport a produselor la sediul unităţii 

militare contractante. 

9.3. - 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. 

9.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. Forţa majoră se va notifica şi dovedi în termen de maxim 5 zile de la apariţia ei, cu 

documente oficiale, emise de autorităţile competente. 

9.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 

(cinsprezece) zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

ART. 10. AMENDAMENTE 

10.1. - 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 
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interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

ART.11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

11.1. Prezentul contract încetează:  

 la data îndeplinirii termenului prevăzut la art. 6; 

 prin denunţarea unilaterală de către beneficiar, printr-o notificare înregistrată adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma intră în procedura reorganizării 

judiciare, lichidării sau a falimentului; contractul va înceta de plin drept fără intervenţia 

instanţei de judecată, fără punerea în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, de la data 

menţionată în notificare. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de 

furnizare în cel mult 20 de zile 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 acestuia ar fi contrară intereselor Ministerului Apărării Naţionale. În 

această situaţie prestatorul va accepta rezilierea contractului fără daune interese. 

 prin denunţarea unilaterală de către beneficiar, printr-o notificare înregistrată adresată 

Prestatorului, fără nicio compensaţie plătită Prestatorului, dacă prin modificarea 

reglementărilor interne (ordine ale Ministerului Apărării Naţionale, instrucţiuni, dispoziţii ale 

eşaloanelor superioare), contractul devine inaplicabil (s-a sistat finanţarea aferentă sau alte 

situaţii); contractul va înceta de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată, fără punerea în 

întârziere şi fără altă formalitate prealabilă la data menţionată în notificare. În această situaţie 

prestatorul va accepta rezilierea contractului fără daune interese. 

 prin reziliere, în cazul nerespectării culpabile a obligaţiilor contractuale de către prestator. 

Intenţia de reziliere va fi notificată părţii care nu şi-a executat obligaţiile, odată cu termenul 

limită fixat pentru îndeplinirea acestora. Dacă în termenul menţionat în notificare obligaţiile 

contractuale nu sunt executate, contractul este reziliat de plin drept, fără altă punere în 

întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, de la data expirării termenului menţionat în 

notificare. În această situaţie prestatorul va accepta rezilierea contractului fără daune interese. 

11.2.  Încetarea contractului nu anulează obligaţiile deja  scadente între părţi; 

11.3. Încetarea valabilităţii contractului din vina prestatorului înainte de expirarea duratei normale de 

valabilitate a acestuia dă dreptul beneficiarului să solicite plata tuturor daunelor produse, inclusiv a 

penalităţilor prevăzute la art. 7.1 

 

12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

12.1. - Achizitorul 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 legatură cu 

îndeplinirea contractului subsecvent. 

12.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părtile nu reusesc să rezolve în mod amiabil 

o divergentă contractuala, ele au obligaţia aplicării prevederilor Legii 192/2006, privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca fiecare „Parte” 

să poată solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.  

12.3. Prevederile prezentului contract subsecvent se vor completa cu modificările fundamentale aduse 

contractelor prin noul cod civil. 

 

 

13. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

13.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

14. COMUNICĂRI 

14.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisă în scris. 
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         -(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

14.2. -    Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

15. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

15.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare astazi, ……………………, câte unul 

pentru fiecare parte. 

      Beneficiar                            Prestator 

 

CONTABIL ŞEF 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier juridic                   


