CONTRACT Nr. ......../.............200...
CAPITOLUL I. Părţi contractante
Prezentul CONTRACT, împreună cu toate anexele şi modificările, se încheie între:
S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei
nr.114, sector 1, Bucuresti, , telefon 021 – 318.30.90, fax 021 – 318.30.91, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J 40 / 8958 / 2001, cod fiscal R - 14256514
si cont nr. RO30 RZBR 0000 0600 0425 3206 – RAIFFEISEN BANK Ag. Smârdan,
reprezentata legal prin domnul Ing. Sorin Chinde - Director General, in calitate de
OPERATOR FEROVIAR TRANSPORT denumit in continuare PRESTATOR,
şi
S.C. ................................, cu sediul în ........................................................................, telefon
............................., fax .................................., înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. .........................., cod fiscal
.......................................... si cont nr.
............................................................. deschis la BANCA ...............................................
........................................., reprezentată legal prin domnul ............................ - Director
General, numită în continuare BENEFICIAR.
CAPITOLUL II. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului il constitue executarea de catre PRESTATOR a urmatoarelor
operatiuni de manevra:
 Remorcarea convoaielor de manevra, formate din vagoane incarcate, sosite pentru
BENEFICIAR, din statia CFR .................... pe liniile apartinand ........................;
 Remorcarea convoaielor de manevra formate din vagoane goale de pe liniile
apartinand ............................. in statia CFR .....................;
 Introducerea si scoaterea vagoanelor la si de la fronturile de incarcare/descarcare;
 Cantarirea vagoanelor.
CAPITOLULl III. Durata contractului
3.1. Contractul se incheie pe o perioada de 2 ani de la data semnarii acestuia, cu
posibilitatea de prelungire prin acordul partilor.
CAPITOLUL IV. Obligaţiile părţilor
4.1. Obligaţiile PRESTATORULUI
4.1.1. PRESTATORUL preia din staţia CFR .................... vagoanele incarcate sosite pe
adresa BENEFICIARULUI, conform solicitării acestuia, pe număr de vagon, le introduce în
incinta ..........................., efectueaza cantarirea si le introduce la fronturile de descarcare.
1

4.1.2. În baza avizării BENEFICIARULUI, scoate vagoanele goale, de la fronturile de
descărcare, în vederea expedierii.
4.1.3. PRESTATORUL nu efectuează şi nu răspunde de efectuarea reviziei tehnice sau
comerciale a vagoanelor înainte de introducerea vagoanelor la front, în timpul
încărcării/descărcării sau la expediere. Nu verifică şi nu răspunde de modul în care este
efectuată încărcarea/descarcarea vagoanelor si nici de modul de asigurare a mărfii.
4.1.4. PRESTATORUL garantează prestarea serviciilor conform legislaţiei în vigoare la
data prestării.
4.1.5. Manevrarea vagoanelor BENEFICIARULUI se va efectua în cadrul programului de
lucru al PRESTATORULUI.
4.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI
4.2.1. Ridică şi depune, prin delegat propriu, documentele de transport de la şi la staţia
.............., pentru vagoanele sosite pe adresa sa sau pentru expediere.
4.2.2. BENEFICIARUL va aviza PRESTATORUL pentru efectuarea manevrei de
introducere respectiv scoatere a vagoanelor la sau de la fronturile de descărcare.
4.2.3. BENEFICIARUL va aviza PRESTATORUL cu cel puţin 30 de zile înainte,
perioadele în care se va schimba programul de lucru, volumul marfurilor manevrate şi
posibilele modificări privind activitatea societăţii.
CAPITOLUL V. Clauze speciale privind obiectul contractului
5.1. În cazul în care CNCF,, CFR” SA sau SNTFM ,,CFR Marfă” SA va factura diverse
taxe (staţionări pe liniile CFR, imobilizări legate de vagoanele sosite pe adresa
BENEFICIARULUI şi care fac obiectul prezentului contract), care au apărut din vina
BENEFICIARULUI sau a clientilor acestuia, BENEFICIARUL se obligă să le achite,
conform reglementărilor legale în vigoare.
5.2. Dacă taxele percepute de către C.N.C.F.,,C.F.R.” SA sau S.N.T.F.M. ,,C.F.R. Marfă”
SA au fost produse din cauza PRESTATORULUI, acestea vor fi suportate de PRESTATOR.
CAPITOLUL VI. Tariful corespunzător prestaţiilor şi condiţiile de plată
6.1. Tariful corespunzător prestaţiilor, plăţile, valoarea contractului, condiţiile şi
modalităţile de plată au caracter confidenţial.
6.2. Tariful pentru activitatea de manevra si cantarire vagoane este de .......... RON/tona,
fara T.V.A.
6.3. Tariful prevăzut in prezentul contract va fi actualizat trimestrial, la initiativa partii
interesate, în raport cu rata inflaţiei în domeniul serviciilor.
6.4. Facturile se vor emite decadal in data de 11, 21 si ultima zi a lunii şi se vor transmite
BENEFICIARULUI prin fax la numarul ..........................., iar apoi originalele, prin
corespondenţă.
6.5. PRESTATORUL întocmeşte factura, pe baza unui Borderou care va cuprinde
numerele tuturor vagoanelor manevrate în perioada care va fi facturata.
6.6. Plata facturilor vizând activitatea de manevră prestată se va efectua cu ordin de plată
în termen de maxim 10(zece) zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
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6.7. Plata facturilor se efectuează de către BENEFICIAR în contul PRESTATORULUI,
iar efectuarea plăţilor se va confirma prin fax, prin transmiterea copiei ordinului de plată
vizat de banca.
CAPITOLUL VII Penalităţi şi despăgubiri
7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce rezultă din
aplicarea prevederilor acestui contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi
despăgubiri.
7.2. Pentru nerespectarea termenelor de plată a facturilor PRESTATORULUI, acesta va
percepe o penalizare de 0,1% pe zi de întârziere în decontarea facturilor, calculată începând
cu ziua următoare expirării termenului de scadenţă stabilit la 10(zece) zile de la primirea
facturii. Cuantumul penalităţilor poate depăşi valoarea la care sunt aplicate.
CAPITOLUL VIII. Forta Majora
8.1. Partile sunt exonerate de obligatiile contractuale in caz de forta majora, asa cum este
definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa aduca la cunostinta evenimentul
celeilalte parti, in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii ; acesta va depune un
certificat de atestare a cazului de forta majora emis de catre Camera de Comert si Industrie a
Romaniei de la locul producerii evenimentului, in termenul de 10 zile de la aparitia acestuia.
CAPITOLUL IX. Modificarea, Completarea si Rezilierea Contractului
9.1. Prezentul contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul scris al
partilor, prin Act Aditional.
9.2. Prezentul contract incetează :
9.2.1. cu acordul partilor, inainte de scurgerea duratei de valabilitate, prevăzute la
Capitolul III ;
9.2.2. la expirarea perioadei de valabilitate, dacă aceasta nu a fost prelungită prin act
adiţional.
9.3. Contractul se poate rezilia şi în cazul în care una din parţi:
9.3.1. nu execută o obligaţie esenţială pentru acest contract timp de 30 zile;
9.3.2. este declarată în stare de incapacitate de plată, faliment, sau declanşează
procedura de lichidare;
9.4. Prevederile acestui capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a
cauzat încetarea contractului.
9.5. Comunicarile si/sau notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din
parti.
9.6. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor dintre parti deja
scadente.
CAPITOLUL X. Prevederi Finale
10.1. Faptul că PRESTATORUL sau CLIENTUL nu insistă pentru îndeplinirea exactă şi
întocmai a prezentului contract, nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile care îi
revin în baza oricăreia dintre clauzele prezentului contract.
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10.2. Nici una din părţile prezentului contract nu va cesiona unei terţe persoane, nici în
parte nici în totalitate, drepturile şi obligaţiile sale rezultate din contract, fără acceptul
celeilalte părţi.
10.3. In înteresul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte
celeilalte părţi, va fi considerată valabil îndeplinită, dacă va fi transmisă acestei ultime părti,
la adresa menţionată la capitolul I al acestui contract.
În cazul în care notificarea/comunicarea va fi făcută prin poştă şi va lua forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, se consideră că a fost primită de destinatar la
data confirmării prin recipisa poştală.
În cazul în care notificarea/comunicarea va fi facută sub forma de fax, comunicarea se
consideră primită de destinatar în ziua transmiterii faxului, a cărei dată este înscrisă automat
pe aparat în confirmarea de transmitere a notificării/comunicării.
Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi.
10.4. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor
şi înlătură orice înţelegere dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.5. Prevederile prezentului contract, inclusiv cele ale actelor adiţionale încheiate, sau ce
se vor încheia în viitor sunt confidenţiale.
Părţile convin să nu comunice sub nici o formă prevederile acestora unei terţe
persoane, decât cu acceptul scris al celeilalte părţi semnatare a prezentului contract.
10.6. Eventualele neintelegeri survenite intre parti vor fi solutionate, pe cat posibil, pe cale
amiabila, iar in caz contrar litigiile se vor solutiona de catre instanţele judecătoreşti
competente.
10.7. Prezentul contract contine 4 (patru) pagini, s-a incheiat in ………….., la data de
…………………., in doua exemplare, cate unul unul pentru fiecare parte, intra in vigoare in
….. zile de la semnarea contractului.
S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.

S.C. ………………

DIRECTOR GENERAL
ING. SORIN CHINDE

DIRECTOR GENERAL
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