CONTRACT SECTORIAL DE PRESTARI SERVICII

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, al H.G. nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a fost incheiat
prezentul contract
I. PARTILE CONTRACTANTE:
R.A. AEROPORTUL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti , nr. 325, jud. Dolj, telefon
0251 41 68 60, fax 0251 41 11 12, Nr. de ordine in Registrul Comertului J16/1331/97, Cod de Inregistrare
Fiscală RO10300854, avand contul RO 16RNCB0134041656690001 BCR Craiova, reprezentata prin Mircea
Ovidiu DUMITRU - Director General si Luminita DASCALU - Director Economic –in calitate de

BENEFICIAR
si
………………………….. cu sediul in ......................., …………………. Nr………..,
………….., ap. ………, …………….., telefon/fax, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. …………………, C.U.I. ……………., cont bancar nr. …………………………, deschis la
Banca ………………………, reprezentata prin ……………………….. in calitate de PRESTATOR,
au convenit incheierea prezentului contract in conditiile aplicarii prevederilor din documentatia
de atribuire care face parte integranta din prezentul contract.
DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a)contract -actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti semnatare ale
prezentului contract, conform punctului I;
b)beneficiar si prestator – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c)pretul contractului -pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d)servicii – servicii de audit financiar al situatiilor financiare anuale pentru exercitiile financiare
2016 – 2018, activitati a caror prestare fac obiectul contractului;
e)standarde -standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de
sarcini si in oferta prestatorului;
f)forta majora –un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhautiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
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g)zi -zi calendaristica; an -365 de zile.
II. Obiectul CONTRACTULUI
Art. 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea urmatoarelor servicii de audit
financiar al:
- Situatiilor financiare anuale individuale intocmite pentru R.A. Aeroportul Craiova, in
conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul
financiar 2016.
- Scrisoarea confidențială către conducere, care va fi trimisă la 5 zile după predarea rapoartelor
de audit pentru situațiile financiare.
Rapoartele de audit vor cuprinde o anexă cuprinzând opinia auditorului asupra indicatorilor
prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova.
Art. 2.2. Prestatorul va intocmi si preda beneficiarului urmatoarele documente:
a) Raport de audit pentru situatiile financiare individuale intocmite in baza
reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014;
b) Raport de audit al performantei prin examinarea sau evaluarea independenta si
obiectiva a modului in care activitatea R.A. Aeroportul Craiova functioneaza eficient
si eficace in conditiile respectarii economicitatii. Vor fi auditati indiocatorii prevazuti
in BVC apribat prin Hotararea nr. 8/2016 a Consiliului Judetean Dolj, cu modiifcarile
si completarile ulterioare;
c) Scrisoare confidentiala catre conducerea R.A. Aeroportul Craiova.
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 3.1.Valoarea totala a contractului este de ________ lei, la care se adauga TVA.
.IV. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENELE DE PREDARE
Art. 4.1. Executarea obiectului contractului incepe de la data semnarii acestuia de catre ambele
parti.
Art. 4.2. Rapoartele de audit prevazute la art. 2.2 lit a) si b) vor fi predate pana la data de
15.05.2017.
Art. 4.3. Scrisoarea confidentiala adresata conducerii beneficiarului va fi transmisa in termen de
5 zile de la data predarii rapoartelor de audit pentru situatiile financiare.
V. MODALITATI DE PLATA
Art. 5.1. (1) Pretul in LEI al serviciilor prestate se va achita in cuantumul prevazut la cap. III
din contract prin OP, in termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale originale si a documentelor
justificative pentru prestarea efectiva a serviciilor.
Art. 5.2. Factura se va emite de catre Prestator, in maxim 5 zile de la data depunerii la sediul
Beneficiarului a rapoartelor care contin rezultatele auditului, prevazute la cap. II din contract.
VI. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Art. 6.1. . Pretul total al contractului, exprimat în lei, este ferm si fix pe toată durata de valabilitate a
contractului.

2

VII. OBLIGATIILE PARTILOR
A. Drepturile si obligatiile PRESTATORULUI:
Art. 7.1. Pentru realizarea obiectului prezentului contract, PRESTATORUL se obliga sa
presteze serviciile enuntate la art. 2 al prezentului contract.
Art. 7.3. PRESTATORUL va inmana BENEFICIARULUI in termenele prevazute la art. 4.2 si
art. 4.3 urmatoarele documente:
a) Raport de audit pentru situatiile financiare individuale intocmite in baza reglementarilor
contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014;
b) Raport de audit al performantei prin examinarea sau evaluarea independenta si obiectiva a
modului in care activitatea R.A. Aeroportul Craiova functioneaza eficient si eficace in
conditiile respectarii economicitatii. Vor fi auditati indicatorii prevazuti in BVC apribat prin
Hotararea nr. 8/2016 a Consiliului Judetean Dolj, cu modiifcarile si completarile ulterioare;
c) Scrisoare confidentiala catre conducerea R.A. Aeroportul Craiova.
NOTA: Raportul de audit va cuprinde o anexă ce va contine opinia auditorului asupra
indicatorilor prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova.
Art. 7.4. (1) Auditorul are obligatia să acţioneze în conformitate cu "Codul de etică pentru
profesioniştii contabili", emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Principiile etice care
guvernează responsabilităţile profesionale ale auditorului sunt:
(a)
Independenţa;
(b)
Integritatea;
(c)
Obiectivitatea;
(d)
Competenţa profesională şi diligenţa cuvenită;
(e)
Confidenţialitatea;
(f)
Conduita profesională; şi
(g)
Standardele tehnice.
(2) Auditorul are obligatia să desfăşoare angajamentul de audit în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit (ISA). Acestea conţin principii de bază şi proceduri esenţiale, împreună cu
recomandări aferente, sub forma materialelor explicative şi a altor materiale.
(3) Auditorul are obligatia sa utilizeze proceduri de audit necesare pentru a realiza obiectivul
auditului. Procedurile de audit cerute pentru desfăşurarea angajamentului de audit în conformitate cu
ISA trebuie să fie determinate de către auditor, luând în considerare cerinţele ISA, ale organismelor
profesionale relevante, cerinţele legislative şi de reglementare şi cerinţele de raportare.
(4) În conformitate cu ISA, auditul este destinat să ofere o certificare rezonabilă că situaţiile
financiare, considerate în totalitatea lor, nu conţin denaturări semnificative. Certificarea rezonabilă
este un concept legat de cumularea probelor de audit necesare pentru ca auditorul să concluzioneze că
nu există denaturări semnificative în situaţiile financiare considerate în totalitatea lor. Certificarea
rezonabilă se referă la întregul procesul de audit.

3

(5) Activitatea desfăşurată de auditor în scopul formării unei opinii se va baza şi pe raţionament
profesional, în special în ceea ce priveşte:
(a) strângerea probelor de audit în deciderea naturii, duratei şi a întinderii procedurilor de audit;
şi
(b) conturarea unor concluzii bazate pe probele de audit strânse și evaluarea caracterului
rezonabil al estimărilor făcute de conducere la întocmirea situaţiilor financiare.
(6) Auditorul are obligatia sa evalueze probele de audit pentru a obţine o certificare rezonabilă
cu privire la situaţiile financiare, mai exact dacă acestea oferă o imagine fidelă (sau prezintă în mod
fidel, sub toate aspectele semnificative) în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară.
Conceptul de certificare rezonabilă admite că există un risc ca opinia de audit să fie necorespunzătoare.
Auditorul trebuie să planifice şi să desfăşoare angajamentul de audit astfel încât să reducă riscul de
audit până la un nivel acceptabil de scăzut care să fie consecvent cu obiectivul auditului. Auditorul
reduce riscul de audit prin crearea şi efectuarea unor proceduri de audit prin care să obţină probe de
audit suficiente şi adecvate, pentru a fi capabil să contureze concluzii rezonabile pe care să
fundamenteze o opinie de audit. Certificarea rezonabilă este obţinută atunci când auditorul a redus
riscul de audit la un nivel acceptabil de scăzut.
(7) Auditorul are obligatia sa desfăşurare proceduri de audit pentru a evalua riscul unor
denaturări semnificative şi caută să limiteze riscul de nedetectare prin desfăşurarea unor proceduri de
audit suplimentare bazate pe respectiva evaluare (ISA 315, „Înţelegerea entităţii şi a mediului acesteia
şi evaluarea riscurilor unor denaturări semnificative” şi ISA 330, „Procedurile auditorului ca răspuns
la riscurile evaluate”). Procesul de audit presupune exercitarea raţionamentului profesional în
pregătirea abordării de audit, prin concentrarea atenţiei asupra a ceea ce nu ar putea ieşi bine (mai
exact, care sunt posibilele denaturări care pot apărea) la nivelul aserţiunilor (vezi ISA 500, „Probe de
audit”), şi în desfăşurarea procedurilor de audit ca răspuns la riscurile evaluate, în scopul obţinerii de
probe de audit suficiente şi adecvate.
(8) Auditorul va fi preocupat de denaturările semnificative pentru situaţiile financiare
considerate ca întreg. Auditorul este cel care consideră dacă efectul denaturărilor necorectate
identificate, atât individual cât şi cumulat, este semnificativ pentru situaţiile financiare luate ca întreg.
Pragul de semnificaţie şi riscul de audit sunt corelate (ISA 320, „Pragul de semnificaţie în audit”).
Pentru pregătirea procedurilor de audit care să determine dacă există denaturări care sunt semnificative
pentru situaţiile financiare luate ca întreg, auditorul va lua în considerare riscul unor denaturări
semnificative la două niveluri: nivelul situaţiilor financiare generale şi corelat cu clase de tranzacţii,
solduri ale unor conturi şi prezentări de informaţii împreună cu aserţiunile aferente.
(9). Auditorul va răspunde la riscul evaluat al unor denaturări semnificative la nivelul situaţiilor
financiare generale ceea ce va include: luarea în considerare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi capacităţii
personalului însărcinat cu responsabilităţi semnificative în cadrul angajamentului, inclusiv necesitatea
implicării experţilor; nivelurile corespunzătoare de supraveghere; şi dacă există evenimente sau
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condiţii care pot pune la îndoială, în mod semnificativ, capacitatea R.A. Aeroportul Craiova de a
funcţiona pe baza principiului continuităţii activităţii.
(10). Auditorul va căuta să obţină probe de audit suficiente şi adecvate la nivelul clasei de
tranzacţii, al soldului unui cont şi al prezentărilor de informaţii într-o manieră care să-I permită, în
momentul finalizării angajamentului de audit, să exprime o opinie asupra situaţiilor financiare luate ca
întreg, la un nivel acceptabil de scăzut al riscului de audit.
(11). Auditorul va întocmi, conform cerințelor Standardului International de Audit (ISA) nr. 700,
Raportul de audit, pe baza concluziilor rezultate din auditarea situatiilor financiare ale R.A. Aeroportul
Craiova.
Raportul de audit are un triplu rol:
• instrument de comunicare cu utilizatorilor situațiilor financiare întocmite de R.A. Aeroportul
Craiova ca entitate auditată, respectiv cu publicul, precum și cu acționarii pentru decizii economice;
• instrument de confirmare a încrederii publicului si acționarilor în situatiile financiare
prezentate de R.A. Aeroportul Craiova;
• instrument de identificare a responsabilitatilor pentru audi¬tor și pentru conducerea R.A.
Aeroportul Craiova.
Raportul de audit trebuie să prezinte obiectivele, scopul şi întinderea angajamentului, perioada
auditată, constatările, răspunsurile structurii auditate, recomandările auditului intern şi un plan de
acţiuni pentru punerea în aplicare a acestora.
Raportul auditorului trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: titlul,
destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de audit,
paragraful opiniei, semnătura, adresa şi data raportului.
Totodată, auditorul:
a)
exprimă o opinie privind:
- consecvența raportului Consiliului de administrație cu situațiile financiare pentru același
exercițiu financiar, și
- întocmirea raportului Consiliului de administrație în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
b) declară dacă, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la
R.A. Aeroportul Craiova și la mediul acesteia, a identificat sau nu informații eronate semnificative
prezentate în raportul Consiliului de administrație, indicatând, dacă este cazul, și natura acestora.
Scrisoarea confidențială către conducere va cuprinde:
a)
comentarii și observații asupra înregistrărilor contabile, asupra sistemelor care au fost
examinate în timpul auditului;
b)
deficiențe specifice identificate și neajunsuri ale sistemelor și modurilor de control
împreună cu recomandări concrete pentru îndreptarea acestora;
c)
orice observații pe care auditorul le consideră relevante;
d)
Comentariile făcute de conducerea societății la sugestia auditorului.
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In activitatea de retratare si auditare, PRESTATORUL va efectua toate verificarile prevazute de
legea romana in vigoare si in primul rand cele referitoare la:
- organizarea si conducerea contabilitatii la nivelul R.A. Aeroportul Craiova;
- organizarea si exercitarea controlului intern;
- stabilirea valorii elementelor patrimoniale la data incheierii exercitiului financiar;
- verificarea modului de utilizare a surselor proprii pentru investitii, precum si a celor
imprumutate ;
- verificarea altor aspecte considerate semnificative asupra carora urmeaza sa se faca referire in
Rapoartele intocmite potrivit reglementarilor prezentului contract;
Art. 7.5. PRESTATORUL isi va desfasura activitatea de audit in conformitate cu Standardele
Internationale de Audit ( ISA ), Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel incat prin
planifiarea si efectuarea auditului sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin
erori semnificative.
Art. 7.6. Auditul va include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarea
informatiilor si situatiilor financiare, precum si evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor
semnificative realizate de BENEFICIAR. Auditul va cuprinde, de asemenea, evaluarea prezentarii
generale a situatiilor financiare.
Art. 7.7. PRESTATORUL va conduce lucrarile de audit in maniera pe care o considera
necesara, in vederea indeplinirii misiunii sale, efectuand analizele necesare asupra tranzactiilor,
existentei, proprietatii si evaluarii activelor si pasivelor BENEFICIARULUI.
Art. 7.8. Natura si extinderea testelor vor varia in functie de aprecierea PRESTATORULUI
asupra sistemului contabil si de control intern ale BENEFICIARULUI, putand acoperi orice aspect
operativ al activitatii acestuia. Datorita caracteristicii de test si limitarilor inerente ale oricarui sistem
contabil si de control intern, se accepta existenta unui risc inevitabil ca unele erori sa ramana
nedetectate.
Art. 7.9. Responsabilitatea PRESTATORULUI consta in exprimarea unei opinii corecte si
legale asupra situatiilor financiare apartinand BENEFICIARULUI.
Art. 7.10. PRESTATORUL
raspunde pentru eventualele prejudicii produse
BENEFICIARULUI, in urma auditului, conform prevederilor ofertei tehnice a PRESTATORULUI parte integranta din prezentul contract.
Art. 7.11. PRESTATORUL are dreptul de a solicita explicatii scrise conducerii
BENEFICIARULUI privind unele aspecte ale auditului, pentru care obtinerea de elemente probante,
printr-o coroborare independenta a unor fapte si tranzactii, nu este posibila. De asemenea, el va solicita
BENEFICIARULUI confirmari ale faptului ca i-au fost aduse la cunostinta orice aspecte semnificative
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din activitatea acestuia, cu impact asupra situatiilor financiare si pe care in mod necesar
PRESTATORUL ar trebui sa le cunoasca.
Art. 7.12. Raportul de audit va fi emis pentru C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A., in doua
exemplare originale, in limba romana, atat pe suport de hartie, cat si pe suport electronic.
Art. 7.13. Raportul, elaborat ca rezultat final al realizarii obiectului prezentului contract, raman
in proprietatea PRESTATORULUI pana la achitarea integrala a valorii acestora, respectiv a
onorariului PRESTATORULUI. La achitarea completa a valorii rapoartelor, acestea trec de drept in
proprietatea BENEFICIARULUI.
Art. 7.14. Toate documentele, in original, puse la dispozitia PRESTATORULUI, de catre
BENEFICIAR, se vor restitui celui din urma in totalitate si fara a avea inscrise pe ele nici un fel de
note.
Art. 7.15. (1) Prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele si
orice alte asemenea fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru indeplinirea contractului
in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
Art.7.16. Prestatorul are obligatia sa detina calitatea de auditor financiar pe toata perioada
de derulare a contractului.
Art. 7.17. Prestator are obligatia sa faca dovada deținerii asigurării de risc profesional conform
HG. 433/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
Art. 7.19.In cazul in care impotriva Prestatorului s-a deschis procedura insolventei, acesta va
notifica Beneficiarului cu privire la acest aspect, in termen de 10 zile.
B. Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI:
Art. 7.18. BENEFICIARUL se obliga sa achite PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor
prestate – mentionata la art 3.1. – in termenul si in conditiile contractuale prevazute.
Art. 7.19. BENEFICIARUL se obliga sa asigure conditii PRESTATORULUI pentru
indeplinirea obligatiilor acestuia, precum:
- punerea la dipozitia PRESTATORULUI a documentelor, datelor si informatiilor solicitate de
expertii si specialistii acestuia, in timp util;
- desemnarea unei persoane care sa colaboreze cu echipa de audit financiar.
Art.7.20. BENEFICIARUL intelege responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare
solicitate, incluzand prezentarea adecvata a acestora, in conformitate cu prevederile OMFP nr.
1802/2014. Aceasta responsabilitate include: mentinerea inregistrarilor contabile adecvate si a
controalelor interne; selectia si aplicarea politicilor contabile; supravegherea sigurantei activelor.
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VIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Art. 8.1.a) Orice rapoarte si date precum harţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software si inregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori
elaborate de către prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului
de servicii vor deveni proprietatea exclusivă a beneficiarului, la data platii acestora. Dupa incetarea
contractului sectorial de servicii, prestatorul va remite toate aceste documente si date beneficiarului.
Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri care nu au
legătură cu contractul de servicii, fără acordul scris prealabil al beneficiarului.
b) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau drepturi de propietate intelectuala,
dobandite in executarea contractului, vor fi propietatea exclusiva a beneficiarului la data platii
acestora. Beneficiarul le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera astfel cum considera de
cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura.

IX. FORTA MAJORA
Art. 9.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Art. 9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art. 9.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia
Art. 9.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
Art. 9.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
.

X.RASPUNDERE CONTRACTUALA
Art.10.1 Orice neindeplinire a obligatiilor de catre oricare din parti constituie caz de culpa, caz
in care partea afectata de neindeplinirea acelei obligatii poate sa invoce neexecutarea contractului si
rezilierea/denuntarea/incetarea acestuia.
XI. PENALITĂȚI, DAUNE INTERESE
Art. 11.1. In cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta
cu o cota procentuala de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea totala a contractului, pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Art. 11.2. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 6.1. din
prezentul contract, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, o suma reprezentand 0,15% pentru fiecare zi intarziere, din plata neefectuata.
Art. 11.3. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a oricareia din obligatiile
contractuale asumate de catre una dintre parti, partea prejudiciata este in drept sa solicite si dauneinterese la valoarea prejudiciului suferit din faptul neexecutarii contractului obligatiei asumate.
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Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita si beneficiul de care este lipsit, precum de
pierderile viitoare. La stabilirea prejudiciului, se va tine seama si de cheltuielile pe care acesta le-a
facut, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. Partea prejudiciata va avea dreptul si la repararea
prejudiciului nepatrimonial.
In cazul prejudiciilor viitoare, al carui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine de catre partea
prejudiciata, cuantumul acestuia se va determina de catre instanta de judecata.
XII. REZILIERE. DENUNȚARE. INCETARE
Art. 12.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea unilaterala a prezentului contract de plin drept, fara interventia
instantelor de judecata si fara vreo alta formalitate, precum si de a pretinde daune-interese in cazul in
care considera necesar, pana la acoperirea prejudiciului creat. Rezilierea unilaterala a contractului va
fi notificata furnizorului si ea va produce efecte in termen de 15 zile de la data comunicarii ei.
Art. 12.2. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii prin emiterea
unei notificari scrise cu cel putin 15 zile inainte de data cand aceasta denuntare urmeaza sa isi produca
efecte. Denuntarea opereaza si in conditiile art. 244 din Legea nr. 99/2016.
Art. 12.3. In cazul prevazut la art. 13.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Art. 12.4. Contractul inceteaza prin executare, acordul de vointa al partilor, denuntare
unilaterala, expirarea termenului, reziliere, prin aparitia vreunui caz de forta majora, in cazul in care
prestatorul pierde titlul de persoana juridica sau daca s-a deschis procedura de insolventa conform
prevederilor Legii nr. 85/2014, sau daca i-a fost ridicata autorizatia de activitate pentru obiectul de
activitate aferent activitatii pentru care s-a incheiat prezentul contract, precum si daca se va suspenda
sau ridica autorizatia de desfasurare a activitatii prestatorului, sau din oricare cauza, privind
nerespectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 12.5. La incetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate, prestatorul fiind
insa tinut la repararea prejudiciilor cauzate.
XIII. AMENDAMENTE
Art.13.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
Art.13.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
Art.13 3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

XIV.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 14.1. Beneficiarul si prestatorul vor depune toate diligentele pentru a solutiona pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
Art. 14.2. Pentru orice litigiu nascut din prezentul contract, instanta competenta este instanta de
la sediul beneficiarului.
XV. COMUNICARI
Art.15.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul
primirii.
Art.15.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail..
XVI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.16.1. Documentele contractului sunt:
a ) Anexa nr. 1 – Documentatia de atribuire care include si Caietul de Sarcini;
b ) Anexa nr. 2 - Lista personalului desemnat din partea prestatorului pentru urmarirea si
indeplinirea contractului;
c ) Anexa nr. 3 – Propunerea tehnica si propunerea financiara (oferta prestatorului) - in copie
şi fac parte integrantă din prezentul contract.
XVII. DISPOZITII FINALE
Art. 17.1. Partile garanteaza ca reprezentantii desemnati ale caror semnaturi apar mai jos au fost
si sunt investiti la data incheierii prezentului contract de furnizare cu toata puterea juridica sa semneze
acest contract.
Art. 17.2. Prezentul contract s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru
prestator si doua pentru beneficiar, avand aceeasi valoare juridic

BENEFICIAR

PRESTATOR

RA AEROPORTUL CRAIOVA

S.C.____________________

Director General
Mircea Ovidiu DUMITRU

Administrator

Director Economic
Luminita DASCALU

Director Tehnic
Adrian PREDESCU

Vizat,
Consilier juridic
Adina MICA
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