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CCCCONTRACTONTRACTONTRACTONTRACT DEDEDEDE PRESTARIPRESTARIPRESTARIPRESTARI SERVICIISERVICIISERVICIISERVICII
PUBLICITATEPUBLICITATEPUBLICITATEPUBLICITATE PRESAPRESAPRESAPRESA SCRISASCRISASCRISASCRISA

CompaniaCompaniaCompaniaCompania JudeteanaJudeteanaJudeteanaJudeteana AAAAPAPAPAPA SERVSERVSERVSERV S.A.S.A.S.A.S.A. S.C.S.C.S.C.S.C. ....................................................................................................................

nr. din nr. din

PreambulPreambulPreambulPreambul
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

COMPANIACOMPANIACOMPANIACOMPANIA JUDETEANAJUDETEANAJUDETEANAJUDETEANA APAAPAAPAAPA SERVSERVSERVSERV S.AS.AS.AS.A, adresa: Str. Lt. Draghiescu, nr. 20, Mun. Piatra
Neamt, jud. Neamt, Cod poştal: 610125, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt,
sub nr. J27/499/2003, cod unic de inregistrare RO 15346437, avand contul IBAN: RO04 BRDE
280S V047 7156 2800, deschis la BRD- Sucursala Piatra Neamt, reprezentată de ing. Ionut
Catalin Dughir, cu functia de Director General, în calitate de AchizitorAchizitorAchizitorAchizitor, pe de o parte,

şi
................................................. denumirea operatorului economic, adresa ..........................,

telefon/fax ...................., număr de înmatriculare ...................., cod fiscal ....................., cont
(trezorerie, bancă) .................., reprezentat prin ................ (denumirea conducătorului),
funcţia ..............., în calitate de prestator, pe de altă parte.

2.2.2.2. DefiniDefiniDefiniDefiniţţţţiiiiiiii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate, conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunciativă. 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;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
3.3.3.3. InterpretareInterpretareInterpretareInterpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4.4.4.4. ObiectulObiectulObiectulObiectul principalprincipalprincipalprincipal alalalal contractuluicontractuluicontractuluicontractului
4.1. - Prestatorul se obliga se presteze servicii de publicitate prin presa scrisă - in perioada

convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, prin publicarea
materialelor publicitare (mare si mica publicitate) comandate de beneficiar, in ...................

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii de publicitate.
5.5.5.5. PrePrePrePreţţţţulululul contractuluicontractuluicontractuluicontractului
5.1. – Valoarea contractului este de______________lei, fara T.V.A.Preturile sunt:

- preţul/cm² - publicaţie alb-negru în paginile de interior………………………………..;
- preţul/cm² - publicaţie color în paginile de interior……………………………………...;
- preţul/cm² - publicaţie alb/negru sau color în ultima pagină……………………………..;
- preţul/cm² - publicaţie alb/negru sau color în prima pagină……………………………...;
- preţ banner/dimensiuni site………………………………………………………………..
6.6.6.6. DurataDurataDurataDurata contractuluicontractuluicontractuluicontractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni,incepand cu data semnarii lui de ambele parti.

Expirarea acestei durate nu are vreun efect de stingere asupra raspunderii contractuale, fiecare
dintre parti fiind tinuta sa se achite integral de obligatiile ce îi revin. Rezilierea prezentului
contract inainte de acest termen se poate face numai prin acordul scris al ambelor părţi.
7.7.7.7. ExecutareaExecutareaExecutareaExecutarea contractuluicontractuluicontractuluicontractului
7.1 – Executarea contractului începe la data semnarii contractului.
8.8.8.8. DocumenteleDocumenteleDocumenteleDocumentele contractuluicontractuluicontractuluicontractului

8.1 - Documentele contractului sunt:
a) oferta tehnica nr. .....................din cadrul procedurii ....................
b) oferta financiara nr. .....................din cadrul procedurii ....................

9.9.9.9. ObligaObligaObligaObligaţţţţiileiileiileiile principaleprincipaleprincipaleprincipale alealealeale prestatoruluiprestatoruluiprestatoruluiprestatorului
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate

în propunerea tehnică.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în baza comenzilor primite de la autoritatea

contractanta si sa publice materialele publicitare comandate de beneficiar, la termenele si in
conditiile(grafice, tehnice etc.) specificate de catre beneficiar.
9.3 - 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.) 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.
10.10.10.10. ObligaObligaObligaObligaţţţţiileiileiileiile principaleprincipaleprincipaleprincipale alealealeale achizitoruluiachizitoruluiachizitoruluiachizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă sa comunice prestatorului textul şi condiţiile de difuzare ale

materialele publicitae cu cel puţin 1(una) zi înainte de date difuzării şi să recepţioneze, potrivit
clauzei 15, serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciillor prestate prin ordin de
plata in termen de 60 zile de la inregistrarea facturii la Registratura Companiei Judetene Apa
Serv S.A.- str. Lt.Draghiescu, nr. 20, Piatra Neamt, jud. Neamt.
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11.11.11.11. SancSancSancSancţţţţiuniiuniiuniiuni pentrupentrupentrupentru neneneneîîîîndeplinireandeplinireandeplinireandeplinirea culpabilculpabilculpabilculpabilăăăă aaaa obligaobligaobligaobligaţţţţiiloriiloriiloriilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.04%/zi din preţul contractului dar nu
mai mult decât valoarea serviciilor prestate către achizitor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0.04%/ zi intarziere din plata neefectuată pana la indeplinirea obligatiei.
11.3 - 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 plin drept reziliat şi
de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare 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.
12.12.12.12. GaranGaranGaranGaranţţţţiaiaiaia dededede bunbunbunbunăăăă execuexecuexecuexecuţţţţieieieie aaaa contractuluicontractuluicontractuluicontractului
12.1 – Nu se constituie garanţie de buna executie.

13.13.13.13. AlteAlteAlteAlte responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilităţăţăţăţiiii alealealeale prestatoruluiprestatoruluiprestatoruluiprestatorului
13.1 - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor ce au fost transmise în

baza comenzilor. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13.3 - Prestatorul se va asigura ca în materialul publicitar pe care îl realizează este menţionată

denumirea achizitorului.
13.4- Prestatorul se obligă să asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul

publicului la cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate,
criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de
îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest sens achizitorul are obligaţia de a deţine
informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are
obligaţia de a i le pune la dispoziţie la cerere.
14.14.14.14. AlteAlteAlteAlte responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilităţăţăţăţiiii alealealeale achizitoruluiachizitoruluiachizitoruluiachizitorului

14.1 - 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 îndeplinirii
contractului.

14.2 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita publicarea unor materiale informative ce
trebuie aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate şi în alte ziare locale la tariful contractat.

14.3 - Achizitorul se obligă să asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul
publicului la cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate,
criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de
îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest sens achizitorul are obligaţia de a deţine
informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are
obligaţia de a i le pune la dispoziţie la cerere.
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15.15.15.15. RecepRecepRecepRecepţţţţieieieie şşşşiiii verificverificverificverificăăăăriririri
15.1 - 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.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
16.16.16.16. ÎÎÎÎncepere,ncepere,ncepere,ncepere, finalizare,finalizare,finalizare,finalizare, îîîîntntntntâââârzieri,rzieri,rzieri,rzieri, sistaresistaresistaresistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt

posibil de la primirea comenzii transmisa de catre achizitor.
(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.
16.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
17.17.17.17. AjustareaAjustareaAjustareaAjustarea prepreprepreţţţţuluiuluiuluiului contractuluicontractuluicontractuluicontractului

17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate in oferta nr. ..........................

17.2. - Preţul contractului nu se actualizează.
18.18.18.18. AmendamenteAmendamenteAmendamenteAmendamente
18.1 - 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 interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
19191919.... ForForForForţţţţaaaa majormajormajormajorăăăă
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - 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.
19.4 - 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.
19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22220000.... SoluSoluSoluSoluţţţţionareaionareaionareaionarea litigiilorlitigiilorlitigiilorlitigiilor
20.1 - Achizitorul şi prestatorul 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.
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze, de către instanţa judecătorească din Piatra Neamt.
22221111.... LimbaLimbaLimbaLimba carecarecarecare guverneazguverneazguverneazguverneazăăăă contractulcontractulcontractulcontractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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22222222.... ComunicComunicComunicComunicăăăăriririri
22.1 - (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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
22223333.... LegeaLegeaLegeaLegea aplicabilaplicabilaplicabilaplicabilăăăă contractuluicontractuluicontractuluicontractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,ACHIZITOR,ACHIZITOR,ACHIZITOR, PRESTATOR,PRESTATOR,PRESTATOR,PRESTATOR,
CompaniaCompaniaCompaniaCompania JudeteanaJudeteanaJudeteanaJudeteana ApaApaApaApa ServServServServ S.A.S.A.S.A.S.A.

Director General,
ing.Ionut Catalin Dughir

Director Financiar,
ec. Maria Elena Gradinaru

Director Dezvoltare,
ing. Gheorghita Zaharia

Oficiul Juridic,
jur. Luminita Marcoci

Responsabil Publicitate,
Alina Petrariu


