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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 
Nr. 8316/23.03.2009 

 
 
 
 
Capitolul 1 – Părţile contractante 
 
Între, 
Directia de Sanatate Publica Teleorman  având sediul în Alexandria, Str.Avocat 
Alexandru Colfescu, nr.79, cod unic de înregistrare 4567980, reprezentată prin Dr. Alexandru 
Stefanescu în calitate de Dir. Ex. Adj. Medical  şi Ec. Dica Cristina în calitate de Dir executiv 
adkunct fin. Cont , denumit în continuare BENEFICIAR, pe de o parte 
  
şi  
 
S.C. Chemical Company S.A. având sediul în Iaşi, Bdul Chimiei nr. 14, cod unic de 
înregistrare RO 5945730, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22-1820/1994, 
reprezentată prin ec. Ciobanu Vasile,  în calitate de Manager şi ec. Anca Nistor, în calitate 
de Director Economic, denumită în continuare PRESTATOR, 
 
a intervenit prezentul contract. 
 
Capitolul 2 – Obiectul şi preţul contractului 
 
2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de preluare în vederea neutralizării  a deseurilor 
chimice de laborator  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
2.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii, respectiv suma de  80 lei/kg, la care se adaugă 19% TVA.  
 
Capitolul 3 – Durata contractului 
 
3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi şi este valabil până 
la 31.12.2009, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional 
 
Capitolul 4 – Pretul Contractului  
 
4.1 Canitatea estimativa de deseuri periculoase ce urmeaza a fi neutralizata este de 200 kg 
4.2 Pretul contractului aferent acestei cantitati este de 16.000 lei la care se adauga TVA 3040 

lei 
4.3 Cantitatea poate fi suplimentata in functie de necesitatiel DSP teleorman prin incheierea 

unui act aditional 
 
Capitolul 5 – Obligaţiile PRESTATORULUI 
 
5.1.PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
5.2.PRESTATORUL se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea (ambalaje proprii adecvate menţinerii 
integrităţii deşeurilor chimice pe timpul transportului). 



 2

5.3.PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, cât şi pentru 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate. 
5.4. PRESTATORUL va ridica deşeurile de la sediul BENEFICIARULUI esalonat in decurs 
de 5 (cinci) luni de la momentul semnarii contractului. 
5.5. PRESTATORUL se obligă să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la regimul 
produselor toxice şi periculoase. 
 
Capitolul 6 – Obligaţiile BENEFICIARULUI 
 
6.1. BENEFICIARUL  se obligă să plătească către PRESTATOR preţul serviciilor , conform 
capitolului 2, în termen de  30  zile de la întocmirea facturii fiscale. Plata va fi efectuata 
esalonat pe durata a 5 luni 
6.2. BENEFICIARUL se obligă să colecteze deşeurile în funcţie de categoria acestora. 
 
Capitolul 7 – Recepţie şi verificări 
 
7.1. BENEFICIARUL are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile contractuale. 
 
Capitolul 8 – Modalităţi de plată 
 
8.1. Plăţile se vor  efectua de către BENEFICIAR către PRESTATOR în lei (RON) la 
valoarea stabilită la cap. 2 . Factura  va include preţul serviciilor şi TVA aferent. 
8.2. Plăţile se vor efectua în contul RO 86 TREZ 4065069 XXX 003362 deschis la 
TREZORERIA IAŞI sau în contul RO 66 BRDE 240 SV 07890562400 deschis la BRD Iaşi. 
 
Capitolul 9 – Amendamente 
 
9.1. Părţile au dreptul, pe durata executării contractului, de a conveni modificare şi/sau 
completarea clauzelor acestuia, prin acte adiţionale, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de 
modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 10 de zile înaintea datei de la care se 
doreşte modificarea. 
9.2. Nici o modificare şi/sau completare a contractului  nu este valabilă decât dacă este făcută 
în scris, cu precizarea expresă a intenţiei de modificare şi/sau completare şi doar dacă va fi 
semnată de ambele părţi de către sau în numele reprezentanţilor lor legali. 
9.3. Ambele părţi vor păstra câte un exemplar original al contractului, al actelor adiţionale, pe 
toată durata de valabilitate a contractului, conţinând toate modificările la acesta. 
 
Capitolul 10 – Penalităţi, daune interese, răspundere contractuală 
 
10.1. Părţile vor executa obligaţiile din prezentul contract cu bună credinţă şi diligenţă 
profesională. 
10.2. În cazul neexecutării şi/sau executării cu întârziere şi/sau executării necorespunzătoare 
de către PRESTATOR sau de către BENEFICIAR a obligaţiilor rezultate din prezentul 
contract, părţile sunt în drept de a proceda la rezilierea contractului. 
10.3. În cazul în care BENEFICIARUL nu onorează facturile, însoţite de documentele fiscale, 
în termen de …30…. zile de la data emiterii facturii, acesta va plăti penalităţi de întârziere în 
cuantum de 0.6% pe zi. 
10.4. În cazul în are una din părţi nu-şi execută în mod corespunzător obligaţiile, partea 
afectată de neexecutare sau executare defectuoasă este îndreptăţită să solicite daune interese, 
în conformitate cu prevederile prezentului contract. 



 3

 
Capitolul 11 – Încetarea contractului 
 
11.1. Prezentul contract încetează: 
a) la expirarea duratei contractuale 
b) prin acord scris între PRESTATOR şi BENEFICIAR 
c) în caz de forţă majoră, conform cap. 13 
d) prin reziliere 
11.2. Dacă oricare dintre părţi nu-şi realizează, din culpă, oricare din obligaţiile sale care îi 
revin conform prezentului contract, în termenele prevăzute, atunci partea în culpă va plăti 
penalităţi de întârziere, conform art. 11.2. şi daune interese conform art. 11.3 după caz. 
11.3. (1) Partea în culpă este obligată să-şi îndeplinească obligaţiile restante într-un termen 
stabilit de comun acord. 
        (2) În cazul în care partea în culpă nu-şi îndeplineşte obligaţiile restante în termenul 
menţionat anterior, atunci se poate trece la rezilierea contractului. 
        (3) În cazul în care părţile nu au ajuns la un acord, în termen de 30 de zile de la scadenţa 
obligaţiei de executat se poate trece la reziliere. 
11.3. Rezilierea contractului va fi notificată către partea în culpă după expirarea termenelor 
prevăzute la cap.12. alineatele 2 şi 3. 
 
Capitolul 12 – Forţa majoră 
 
12.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
12.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
12.3. 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.  
12.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  
12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, 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.  
 
Capitolul 13 – Limba care guvernează contractul 
 
Limba care guvernează contractul este limba română 
 
Capitolul 14 – Comunicări 
 
14.1. Orice notificare sau comunicare între BENEFICIAR şi PRESTATOR  va fi transmisă la 
adresele părţilor, specificate la cap.1. 
14.2. Orice notificare sau comunicare, conform art. 16.1 vor fi transmise prin curier sau prin 
scrisoare prin poşta rapidă sau cu confirmare de primire sau prin transmisie fax. 
 
Capitolul 15 – Legea aplicabilă contractului 
 
Prezentului contract i se aplică legea română. 
 
 
Capitolul 16 – Alte clauze 
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16.1. Prezentul contract este redactat în limba română în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
16.2. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 
înregistrat sub nr. ...................................... la Prestator şi sub nr. _______/_____________ la 
Beneficiar. 
 
 

PRESTATOR, 
 
S.C. CHEMICAL COMPANY S.A. 

IASI 
 

 
MANAGER, 

ec. Vasile Ciobanu 
 

DIRECTOR COMERCIAL, 
chim. Radu Ciobanu 

 
DIRECTOR ECONOMIC, 

ec.Anca Nistor 

BENEFICIAR, 
 

DIRECTIA  DE SANATATE PUBLICA 
TELEORMAN   

 
P. DIRECTOR EXECUTIV 

DR. ALEXANDRU STEFANESCU 
 

DIR. EX. ADJ. FIN. CONT.  
EC DICA CRISTINA 

 
CONSILIER JURIDIC  

DUMITRESCU AURELIAN 
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                                   ANEXA 1 la contract nr.8316 /23.03.2009 
 

Nr. crt Denumire Deseu UM Cantitate 
1 Deseuri  chimice  de laborator kg 200 

 
 
PRESTATOR, 

 
S.C. CHEMICAL COMPANY S.A. 

IASI 
 

 
MANAGER, 

ec. Vasile Ciobanu 
 

DIRECTOR COMERCIAL, 
chim. Radu Ciobanu 

 
DIRECTOR ECONOMIC, 

ec.Anca Nistor 

BENEFICIAR, 
 

DIRECTIA  DE SANATATE PUBLICA 
TELEORMAN   

 
P. DIRECTOR EXECUTIV 

DR. ALEXANDRU STEFANESCU 
 

DIR. EX. ADJ. FIN. CONT.  
EC DICA CRISTINA 

 
CONSILIER JURIDIC  

DUMITRESCU AURELIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


