
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 
CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICTI -SERVICE AUTO 
Nr. ✓ ,p·,·cţ; din � /,; .tJ.3 , .:! C1c). ,.)_ 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Constanţa, Incinta Port Constanta nr.l,tel./fax: 
0241-616.124; 0241-601.996, înfiinţată prin Legea nr. 412/2002, CUI 1105 5 818, cont
R016TREZ23F845000200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată prin
Director General Cosmin Laurenjiu DUMITRACHE , calitate de BENEFICIAR,

Şi 
S.C. CONVENABIL S.RL., cu sediul în Tulcea, şoseaua Barajului nr. 6, jud Tulcea, număr 
de înmatriculare la Registrul Comerţului J36/696/1995, cod fiscal RO 7898600 , , reprezentată prin 
Administrator , în calitate de PRESTATOR.
Au convenit să încheie acest contract, în condiţiile următoare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de către prestator a se1viciilor specifice de întreţinere,
revizii şi reparaţii auto pentru autovehiculele din cadrul parcului auto al Căpităniei Zonale Tulcea,
prezentate în ANEXA nr. 1 la contract.

m. Preţul contractului
3 .1. Preţul contractului este de 13652 lei fără TVA.
3 .2. Tariful orar de manopet·ă este de 75 leVh/autovehicul la care se adaugă TV A.
3.3. Contravaloarea prestaţiei se achită în termen de 30 zile cu ordin de plată, în contul prestatomlui,
după primirea facturii şi a documentelor care atestă prestarea serviciilor.
3.4. Preţul contractului şi tariful orar de manoperă rămân ferme pe toată durata acestuia.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Începând cu data semnarii de către ambele părţi a contractului de achizitie de prestari servicii
service auto, pentm o perioada de 12 luni.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5J. Prestatorul de servicii se obligă:
5.1.1. Să presteze servicii de întreţiuere, reparatii mecanice, electrice, vopsitorie, tinichigerie si revizie
tehnică periodică pentru autovehiculele detinute de beneficiar, la un standard de calitate corespunzător
care să asigure buna funcţionare a autovehiculelor după reparaţiile efectuate. Serviciile de reparaţii şi
revizii prestate, trebuie să conducă la readucerea autovehiculelor în parametrii tehnici de funcţionare
stabiliţi de către producător.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt următoarele:
a) Servicii de reparare, întretinere şi/sau reglare ale ansamblurilor mecanice:

• Verificarea, reglarea si repararea sistemelor de directie, suspensie, rulare, franare si transmisie;
• Verificare si reglare motor;
• Verificare nivel si concentratii lichide compartiment motor;

Verificare, reglare si reparare sistem admisie carburant;
Verificare noxe, etc.

b) Servicii de reparare, întreţinere şi/sau reglări ale echipamentului electric şVsau electronic:
• Verificare, reglare si reparare instalatia electrica de iluminare, semnalizare si aprindere;
• Verificare calculatoare, senzori motor;
• Verificare alternator, electromotoare;

c) Servicii de montare, demontare, verificare şi reparare a altor componente sau echipamente (instalatie
de evacuare cu catalizatori şi componentele acesteia, instalatia de climatizare şi componentele acesteia,
etc.).
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d) Servicii de vopsitorie şi tinichigerie.
e) Revizie tehnică periodică.
f) Servicii de demontare/montare, echilibrare şi vnlcanizare anvelope auto.
5.1.2. Să execute lucrru:ile comandate de beneficiar (întreţinere, verificări tehnice, reparaţii de orice
natură) cu pdoritate şi în termenul cel mai scurt;
5 .1.3. Să asigure piesele de schimb necesare reparaţiilor. Acestea vor fi originale, noi, agreate de
producătorul autovehiculului şi omologate de Registrul Auto Român.
5.1.4. Să întocmească documentele de constatare, devizul estimativ al lucrării şi să execute lucrarea
după primirea acceptului beneficiarului.
5. 1.5. Să remedieze pătţile de lucrări executate la care se vor constata deficienţe sau abateri de la norme
sau standarde.
5.1.6. Să remedieze, deficienţele de execuţie care nu au fost sesizate la recepţia lucrărilor. Pentru lucrările
degradate datorită exploatării necorespunzătoare, care nu sunt din vina prestatorului, acesta este exonerat
de răspunderi juridice şi financiare;
5 .1. 7. Pe timpul cât autoturismele se află în reparaţie, prestatorul va răspunde pentru orice lipsuri,
înlocuiri neautorizate de piese, eventualele accidente suferite în atelier;
5.1.8. Să asigure depanarea/tractarea gratuită a autotuvehiculelor aflate în trafic (ce fac obiectul
contractului) cu defecţiuni ce nu permit circulaţia în siguranţă, pe raza municipiului Tulcea.
5.1.9. Să menţină legătura permanentă cu responsabilul auto pentru rezolvarea rapidă a oricăror
probleme legate de reparaţii, facturi, etc.;
5. I. I O. Să numească o persoană de contact şi un număr de telefon pentru apelare comenzi de reparaţii,
piese şi eventuale tractări;
5.1.11. Să practice un un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achizitie) de maxim 15% fata
de pretul de achizitie, pentru piesele de schimb, subansamble si materiale necesare asigurarii serviciilor
de reparare si intretinere.
5.1.12. Să asiste prin personal tehnic la constatările efectuate de personalul societăţii de asigurări asupra

autoturismelor accidentate. în cazul în care pe durata efectuării reparaţiilor asupra acestor autoturime
constată şi alte defecţinni decât cele menţionate de asigurător, le va comunica asigurătorulni. Pentru
lucrările efectuate ( cu acceptul asigurătorului), asupra autoturismelor accidentate în trafic, va efectua
decontarea direct cn acesta.
5.1.13. Să respecte procedura de constatare a avariilor în caz de accident, prezentând toate docnmentele
necesare întocmirii dosarului de daune şi să depună toate diligenţele necesare pentru ca asigurătorul să
achite contravaloarea reparaţiilor beneficiarului.
5.1.14. Să efectueze constatarea unei defecţiuni în maxim 24 de ore.
5.1.15. Să programeze efectuarea reviziilor tehnice în maxim 48 ore de la data solicitării beneficiarului.
5.1.16. Să efectneze imediat remedierea defectiunilor cu piese de schimb care snnt în stocul
ofertantului iar pentru operaţiunile cu grad mare de complexitate, în termen maxim de 96 ore.
5.1.17. Să remedieze defecţiunile cu piese de schimb care nn sunt în stocul ofertantului şi necesită a fi
aprovizionate, în termen maxim de 15 zile de la data primirii comenzii ferme, emisă de beneficiar,
penim efectuarna reparaţiei.
5.1.18 Să informeze beneficiarul printr-o Notă de constatare, în maxim 24 ore, cu privire la orice
defecţiuni constatate pe parcursul reparării autoturismului şi să ceară acordul acestuia pentru remedierea
lor.
5 .1.19. ln urma execntării reparaţiilor complexe, dacă normele tehnice impun o testare a autoturismului
în condiţii de trafic, aceasta se va face numai în prezenţa beneficiarului.
5.1.20. Să asignre securitatea maşinilor heneficiarulni aflate în interiorul punctului de lucru al
prestatorului, snb sancţiunea suportării contravalorii prejudiciilor cauzate beneficiarulni.
5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:
5.2.1. Să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului.
5.2.2. Să achite contravalorea prestaţiilor efectuate în condiţiile stipulate în contract.

VI. RECEPŢIA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
6.1. Recepţia calitativă şi cantitativă a serviciilor prestate în baza prezentului contract se va face în
prezenţa persoanei împuternicite în acest scop de către beneficiar, va fi efectuată de prestator şi va
corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în standardele şi normele tehnice de calitate a fişelor tehnice
ale autoturismelor.
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6.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea calitatea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, de instalaţii şi echipamente pentru efectuarea operaţiilor întreţinere şi reparaţie, fiind 
răspunzător de siguranţa tuturor operaţiilor şi metodelor de prestare utilizate. 
6 .3. Prestatorul va întocmi un deviz de calcul al lucrărilor (serviciilor prestate) din care să rezulte valoarea 
acesteia. Acesta va cuprinde: numărul orelor de manoperă şi tariful /ora de manoperă precum şi valoarea 
pieselor de schimb şi a materialelor înlocuite. 
6.4. La preluarea autoturismului reparat, prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului: 

factura in original cu procesul verbal de receptie confumat de reprezentantul beneficiarului; 
devizul final de revizie/reparatie in original, explicit penltu piese si manopera; 
garantia aferenta manoperei si a pieselor de schimb. 

6.5. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentm a stabili conformitatea lor 
cu prevederile legale în vigoare. 
6.6, Prestatorul de servicii răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a serviciilor, 
calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie. 

VII. PERIOADA DE GARANŢIE
7.1. Garanţia va fi acordată în confonnitate cu Legea nr. 449/12,11.2003, privind vânzarea produselor şi
garanţiile asociate acestora şi cea acordată de producător.
7.2, Pentru piesele de schimb şi materialele de întt·eţinere utilizate la lucrările de reparaţie şi întreţinere
se acordă un termen de garanţie de 3 luni.
7.3. Pentm toate tipurile de servicii prestate, garanţia manoperei de lucru va fi de 12 luni de la data
recepţiei cantitative şi calitative, cu excepţia uzurii normale de exploatare,
7.4. Perioada de garanţie curge de la data semnării fară obiecţiuni a proceselor verbale de recepţie care
atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor.
7.5. Prestatoml are obligaţia ca în cazul unor defectiuni apărute în perioada de garanţie, să intervină în
maxim 48 de ore, iar reperele defecte să fie înlocuite pe cheltuiala prestatorului, dacă se constată că vina
aparţine acestuia, urmând ca perioada de garanţie să se prelungească corespunzător.

VIII. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE
8.1 În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în
termenul prevăzut la art. 3 .2, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare,
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile a1t. 4 şi 8 din Legea 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând
din contracte încheiate între profesionisti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât
valoarea contractului.
8.2 În cazul în care, Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, îşi
îndeplineşte cu întârziere obligaţiile sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Beneficiarul are dreptul
de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin, 21 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.
8.3 -Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, daca
ulterior notificarii scrise adresată de către partea lezată, partea în culpă nu îşi execută în mod
corespunzator obligaţiile respective, în termen de 30 de zile de la primirea notificării. În cazul îu care
partea în culpă va îndeplini obligaţiile neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzator în termenul
menţionat mai sus, rezilierea nu va mai opera.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9 .1. Prezentul contrnct încetează atunci când intervin următoarele cauze:
• expirarea termenului peutm care a fost încheiat,
• acordul de voinţă al părţilor
• imposibilitatea fortuită de executare,
9.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de călt·e una din părţi dă dreptul părţii
prejudiciate de a cere rezilierea de plin drept a contractului de prestări servicii şi de a pretinde daune
interese. Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra prestaţiilor efectuate deja şi scadente.
Rezilierea va opera fară nici o altă formalitate şi fară intervenţia instanţelor judecătoreşti.
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9.3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 30 
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 contractului respectiv ar fi 
contra interesului public. 
9.4. În cazul prevăzut mai sus, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea de contract îndeplinită până Ia data denunţării unilaterale a contractului. 

X. LITIGII

10.1. Beneficiarul 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. 
10 .2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul 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 beneficiarului. 

XI. CLAUZE FINALE
1 !. !. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Pfzentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi astăzi
?. ... j?..�,.Z-.Q.?k. 
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PRESTATOR, 
S.C. CONVENABIL S.R.L.

ADMINISTRATOR,



Anexa 1. Parcul auto� Capitania Zonala Tulcea 

Nr. Marca Nr. Tipcomb. 

Crt. Inmatr. 

1 Dacia Duster  motorina 

2 Dacia Duster mot01ina 

3 Hyundai ix35 benzina 

4 Mitsubishi L200 motorina 

5 Ford Focus motorina 

6 Iveco Daily motorina 

Cisterna 3 T 
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Data 

Fabr. 

2013 

2015 

2015 

2014 

2016 

2011 


