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CONTRACT DE SERVICII BANCARE  

Nr. 79 data 29.03.2016 

 

 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

între 

Centrul Român pentru Pregatirea şi Perfecţionarea  Personalului din Transporturi Navale – 

CERONAV , cu sediul în Constanţa  str.  Pescarilor  nr. 69 A ,   fax. 40 241 /631415 , telefon 40 

241/639595 ,   e-mail  office @ ceronav .ro,  cod fiscal 15566688,  cont de virament în lei 

RO95TREZ23F845000203030X deschis la Trezoreria  mun. Constanţa, avînd ca reprezentant 

legal pe Director General Ovidiu-Sorin Cupșa, denumita in continuare „Achizitor” sau „Client”, 

pe de o parte, 

şi  

BRD - Groupe Société Générale S.A., banca organizata si functionand conform legilor din 

Romania, cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul 

Comerţului Bucureşti sub numărul J40/608/1991, cod unic de înregistrare nr. 361579, înregistrată în 

Registrul Băncilor sub numărul RB-PJR-40-007/1999, prin Grup CONSTANTA, cu sediul in 

Constanta, Bld. Mamaia nr. 250, cod 900546, judetul Constanta, telefon 0241/508.604, fax. 

0241/508.644,  înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/2010/1991, avand cod unic de 

inregistrare 1894847, reprezentata prin BEZIRIS DIANA, in calitate de DIRECTOR GRUP 

CONSTANTA  si POPA SILVIA MONICA , in  calitate de CONSILIER CLIENTELA 

INTREPRINDERI MEDII, denumita in continuare „Prestator” sau „Banca”, pe de altă parte 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract, Documentele Contractului şi toate anexele la acestea; 

b) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

c) servicii - activităţi bancare a căror prestare face obiect al contractului;  

d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract sau Documentele Contractului şi pe care prestatorul are 

obligaţia de a le furniza aferent serviciilor bancare prestate conform contractului; 

e) 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; 

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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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. 

 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile “Pachet servicii bancare” prevăzute în anexa 1, în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de servicii “Pachet servicii bancare”. 

                                                

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor este de 47.000 lei din care T.V.A. 0 lei, prețurile serviciilor sunt 

conform anexei 1.  

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de 10 luni, adică de la 01.04.2016 până la 31.01.2017 

inclusiv. 

5.2 – Prezentul contract poate fi prelungit prin Act Adițional. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele Contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) CONDITII GENERALE BANCARE PENTRU PERSOANE JURIDICE 

d) CONTRACT DE ADERARE LA SERVICIUL “ACCEPT CARD”  
e) CONDITIILE GENERALE DE ADEZIUNE LA SISTEMUL DE ACCEPTARE A PLATILOR PRIN 

CARDURI BANCARE IN CADRUL COMERTULUI ELECTRONIC 

f) CONDIŢII GENERALE DE ADERARE LA SERVICIUL BRD@ffice 

CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A CARDURILOR BUSINESS PENTRU PERSOANE JURIDICE 

ŞI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE. 

g)  Anexe la documentele susmentionate impuse de executarea contractelor  

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate și caietul de sarcini.  

7.2 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească pentru serviciile prestate preţul convenit în prezentul 

contract în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii/documentelor justificative.  

8.2 - Dacă achizitorul nu onorează plătile conform prezentului contract, prestatorul are dreptul de 

a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează aceste plati, prestatorul va relua 

prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
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9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract intr-un termen mai mare de 5 zile lucratoare, atunci achizitorul are dreptul 

de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 

0,02% din preţul prestației neefectuate/partial efectuate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai 

mult de 10% din valoarea prezentului contract de servicii bancare, respectiv suma de 47.000 lei. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile într-un termen mai mare de 5 zile lucratoare 

de la termenul convenit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală de 0,02% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 

9.3 - 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 şi de a pretinde plata de 

daune-interese. 

9.4 - Achizitorul 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. 

 

Clauze specifice 

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 
 

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

 

12. Recepţie şi verificări  

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
 

13. Începere, întârzieri, sistare 

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 

de la semnarea Contractului.  

          (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 

în exclusivitate achizitorului, 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. 

13.2 - În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
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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 şi vor semna un 

act adiţional.  

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă obligatiile de prestare a 

serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util. Modificarea datei/perioadelor 

de prestare asumate potrivit prezentului Contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, cu 

respectarea prevederilor legale aplicabile. 

13.4 - În afara cazului în care partile au conventi altfel, orice întârziere în îndeplinirea contractului 

dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

14. Ajustarea preţului contractului
1
 

14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

14.2 - Preţul contractului nu se ajustează.  

14.3. Pentru serviciile contractate partile  recunosc ca nu pot fi pretinse sau platite alte sume de 

bani decat cele calculate conform punctelor 9.1 si 9.2 din prezentul contract. 

 

15. Subcontractanţi 

15.1 - Prestatorul nu poate subcontracta părți din prezentul contract.  

 

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. 

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 - 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 legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.  
 

18. Limba in care este redactat contractul 
18.1 - Contractul impreuna cu Documentele Contracului sunt redactate in limba română. 

 

19. Încetarea Contractului 

19.1. Prezentul contract încetează, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești sau a 

unui tribunal arbitral, în urmatoarele condiții: 

 - Prin acordul parților; 
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 - Odată cu finalizarea prestațiilor,  

 - Prin reziliere (în cazul în care una din părți nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

prezentul contract); 

 - În cazul în care fată de una dintre părti s-a declansat falimentul sau este în incapacitate de    

plată; 

 - În cazul în care una din părți cesionează fără acordul celeilalte părți drepturile și 

obligațiile rezultate din prezentul contract ; 

 - Concurența neloială; 

19.2. Partea care invocă încetarea contractului notifică celeilalte părţi cauza de încetare cu 5 zile 

înainte de data la care încetarea urmeaza să-și producă efectele. 

19.3. Încetarea contractului nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor deja executate, ce le 

revin. 

 

  20. Comunicări 

20.1 - (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. 

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

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi, 29.03.2016, prezentul contract în 2 (două) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

      Achizitor,                         Prestator, 

   CERONAV                                                                    BRD - Groupe Société Générale S.A. 

                               GRUP CONSTANTA 

DIRECTOR GENERAL,         DIRECTOR GRUP,  

Dr.ing.Ovidiu Sorin CUPȘA                                                     Diana BEZIRIS 

 

 

 

                                                                                            Consilier Clientela Intrep.Medii, 

Director Comercial,  

Ec.Dan PISICĂ                                                                               Silvia-Monica POPA  

           

Director Economic, 

Ec. Claudia GHEORGHE 

     

  

Şef Birou juridic și asistență managerială, 

Cons.jur. Nicolae Iulian TRANDAFIR      

   

        

 C.F.P.  

Ec. Irina NEACȘU       

 

             

Responsabil de contract, 

Ec. Eleonora CEARĂ  
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ANEXA NR.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire  

 

Valoare totala 

(lei fara TVA) 

 

Valoare totala 

(lei cu TVA) 

1 

 

Comisioane pentru încasări de la 

Trezorerie în LEI 

 

0 

 

0 

2 Comisioane pentru plăți de la Bancă 

către Trezorerie în LEI 

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

3 
Comisioane pentru plăți parteneri în 

valută 

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

4 
Comisioane pentru încasări în valută Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

5 
Comisioane pentru retragere valută de 

la ghișeu 

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

6 
Comisioane pentru card VISA 

BUSINESS în valută pe numele 

instituției 

100  lei /luna respectiv 

 1.000 lei pe 10 luni contractate 
100  lei /luna respectiv 

 1.000 lei pe 10 luni contractate 

7 
Comisioane pentru serviciul  POS 2.300 lei /luna respectiv  23.000 lei 

pe 10 luni contractate 
2.300 lei /luna respectiv  23.000 lei 

pe 10 luni contractate 

8 
Comisioane pentru serviciul  

E-commerce 

1.100  lei /luna respectiv 11.000 lei 

pe 10 luni contractate 
1.100  lei /luna respectiv 11.000 lei 

pe 10 luni contractate 

9 
Comisioane pentru serviciul 

BusinessNet/OnlineBanking 

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

Pachet unic(*):1.200 lei/luna 

respectiv 12.000 lei pe 10 luni 

contractate.  

 
TOTAL PACHET DE SERVICII 

BANCARE 

4.700 lei/luna respectiv 47.000 lei 

pe 10 luni contractate 

4.700 lei/luna respectiv 47.000 lei 

pe 10 luni contractate 

 

*Pachetul  unic cuprinde  comisioanele evidentiate la punctele 2,3,4,5 si 9. 

Tarifele  sunt valabile doar in conditiile accesarii tuturor produselor mentionate de la  punctele 1 

pana  la 9. 

    

 

 


