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TERMENII GENERALI
AI CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII MONTAJ

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Prestatorul se obligă execute beneficiarului servicile/lucrările de montaj uși.
II. DATA EFECTUARII MONTAJULUI
Art.2. Data efectuarii montajului este cea prevăzută la pct. 5. Data stabilita se va prelungi cu
numarul de zile ce decurg de la data intocmirii contractului de catre PRESTATOR si
BENEFICIAR pana la primirea acestuia (impreuna cu anexele) semnat si stampilat de catre
PRESTATOR, impreuna cu plata avansului.
Art.3. Data finalizarii poate fi modificată doar cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional
la prezentul contract, incheiat cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii prezentului contract.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.4. Beneficiarul se va asigura de crearea conditiilor de lucru optime astfel incât desfășurarea
procesului de montaj să se facă în mod corelat cu celelalte lucrări de amenajare din clădire, cu
precadere la spatiile unde vor trebui montate usile.
Art.5. Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului tabloul complet de tamplarie, asigurânduse totodată de existența golurilor de zidărie necesare, iar in cazul in care acestea nu exista va
proceda la constructia acestora, respectand cerintele tehnice prevazute de tipul usilor care vor
fi montate in locurile respective.
Art.6. Beneficiarul se va asigura de aducerea usilor pe acelasi palier pe care vor fi montate la o
distanta de maxim 20 de metri de locul lor de amplasare in modul in care accesul echipei de
montaj la punerea in executie sa nu fie perturbat de obstacole sau intarziat de distante mari
dintre locul unde acestea au fost amplasate initial si locul unde vor trebui montate efectiv.
Art.7. Beneficiarul se obligă să achite valoarea prestațiilor/serviciilor/lucrărilor la termenele
stabilite in contract. La inceperea lucrarilor beneficiarul are obligatia de a obtine toate
autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor. Beneficiarul are obligatia de a
examina si de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 10 zile de la notificarea
prestatorului. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror
alte informatii furnizate prestatorului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.
Art.8. Prestatorul se obliga sa realizeze prestatia datorata beneficiarului, la sediul, la punctele
de lucru/santierele sau in orice alt loc indicat de beneficiar. Prestatorul are obligatia de a
executa si de a finaliza lucrarile cuprinse în anexele la contract, de a asigura forţa de muncă
necesară, materialele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie fie definitive cerute de şi
prin contractul de prestări servicii.
Art.9. În termen de 3 zile calendaristice de la semnarea contractului de prestări servicii
reprezentanții Prestatorul și Beneficiarul se vor prezenta la locul de montaj pentru stabilirea
detaliilor tehnice de execuţie a montajului (dacă uşile necesită întărituri speciale, tipul de
întărituri ş.a.) si în vederea predării frontului de lucru în condiţii optime. În acest sens se va
încheia un proces-verbal.
Art.10. Prestatorul va respecta graficul stabilit si se va incadra in termenul de executie
prevazut.
Art.11. Prestatorul are obligatia de a detine toate autorizatiile legale necesare pentru serviciul
prestat, fiind direct raspunzator fata de beneficiar si, totodata, fata de organele legale de toate
consecintele nerespectarii acestei obligatii.
Art.12. Prestatorul va incheia la sfarsitul lucrarii un proces verbal de terminare a lucrarii pe care
il va înmâna beneficiarului evidențiind existenta accesoriilor ușilor în stare materială cât și buna
lor funcționare.
IV. COMUNICARI / NOTIFICARI
Art.13. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata
valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract,
in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art.14. In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic, sub conditia
inştiintarii
reprezentantului
legal
al
societatii.
Art.15. În cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se
considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata.
Art.16. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca
nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.
V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.17. Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa (pentru
neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea partiala a obligatiilor sale) clientului, in
timpul executarii serviciilor.
Art.18. Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile
aratate in prezentul contract, este datoare catre cealalta parte o penalitate cuantificata de 0,5%
din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere.

VI. FORTA MAJORA
Art.19. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale
a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment
independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut dupa incheierea contractului
si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta
majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile
de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la
aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de
Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunoștinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si
consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea
contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri
de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.20. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
partile convin de comun acord incetarea contractului;
expirarea duratei contractului;
neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de către una din
parti;
una din părți isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la
rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din
contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula
datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de
disparitie.
Art.21. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.
Art.22. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
VIII. LITIGII
Art.23. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi
solutionate pe cale amiabila.
Art.24. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre
solutionare instanțelor judecătorești competente.
IX. CLAUZE FINALE
Art.25. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art.26. Prezentul contract s-a incheiat la Iași, în 2 exemplare originale, cate una pentru fiecare
parte, contractantată fiind semnat si stampilat de catre parti pe fiecare pagina, producandu-si
efectele de la data semnarii lui.

