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CONTRACT DE ACCES SI PRESTĂRI SERVICII (MODEL) 

Nr. ………………………………. 

 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, tel. 

021/319.03.22, fax 021/319.03.39, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9764/1998, CUI 

RO11054545, cont nr. ........................, reprezentată legal de (director General sau Director Sucursala 

)…………………………., denumită în continuare prestator 

 

şi 

 

......................................................................, denumită în continuare beneficiar. 

 

au convenit încheierea prezentului contract de acces și prestări de servicii. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea accesului/ serviciilor…… 

- 

- 

 

Art.2. Pentru executarea serviciului feroviar conex de la Art.2., Prestatorul va asigura următoarele 

prestaţii: 

- 

- 

- 

 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art.3. Prezentul contract intră în vigoare de la data de......... şi este valabil până la data de .............. 

 

IV. PREŢUL SERVICIILOR. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

Art.4. Pentru serviciile efectuate de prestator, beneficiarul va plăti suma de ......... 

 

Art.5. Plata contravalorii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, se efectuează lunar, până la 

data de …….. Factura pentru aceste servicii va fi emisă de prestator, în baza ofertei de pret nr.......... 

(deviz sau tarife) 

 

Art.6. În caz de neplată la termenele stabilite prin Art.6, serviciile prezentate la capitolul II, vor fi 

anulate/sistate începând cu....... 

 

V. CONDIŢII DE EXECUTARE 

 

Art.7. Serviciile se vor asigura la locatia……............(anexa detalii tehnice) în conformitate cu  

prevederile de la Art.2, din prezentul contract. 
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Art.8. Accesul la infrastructura de servicii se face în baza:  

 

a) licenţei de transport feroviar;  

b) certificatului de siguranţă;  

c) instrucţiilor şi reglementărilor specifice activităţii feroviare;  

d) legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale la care OTF sunt participanți;  

e) plan/regulament tehnic de exploatare al subunității; 

f) a prevederilor prezentului contract. 

 

Art. 9. (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate 

aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în 

acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.  

(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile, 

documentaţiile sau datele necesare pentru buna derulare a contractului.  

(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, opozabilă în 

justiţie în termenii acestuia.  

(4) Pe parcursul derulării contractului părţile sunt obligate să obţină / menţină / actualizeze autorizaţiile / 

atestatele / certificările necesare derulării în bune condiţiuni a contractului şi a respectării tuturor 

obligaţiilor termenilor contractuali. 

 

Art. 10. Prestatorul are dreptul să efectueze toate lucrările necesare pe infrastructura feroviară pentru 

asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor şi celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare, la 

parametrii stabiliţi, avizând beneficiarul cu privire la perioada lucrărilor. 

 

VI. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

 

Art.11. Să asigure efectuarea serviciilor, în conformitate cu prevederile Art.2, din prezentul contract. 

Art.12. Să încheie documente privind evidenta materialului rulant la plecarea/sosirea din/în subunitate 

Art.13. Să respecte confidenţialitatea privind serviciile pe care le prestează pentru Beneficiar faţă de terţe 

persoane. 

 

VII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 

Art.14. Să plătească Prestatorului preţul contractului, conform Capitolului IV din prezentul contract. 

Art.15. Să urmărească respectarea normelor și regulamentelor în vigoare. Prestatorul are dreptul de a 

verifica respectarea normelor și poate refuza efecutarea serviciilor sau accesul în caz de nerespectare.  

Art.16. Să asigure respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe durata efectuării serviciilor . 

Art.17. Să plătească orice prestaţii suplimentare ce vor fi efectuate de către prestator ca urmare a unor 

evenimente/ defecte neprevăzute 

Art.18. Să semneze documentele care atesta efectuarea prestatiei la materialul rulant  

Art.19. Beneficiarul se obligă să respecte confidenţialitatea privind clauzele prezentului contract. 

 

VIII. RENUNŢAREA  

 

Art.20. Renunţarea parţială sau totală la serviciile ce constituie obiectul prezentului contract va fi 

anunţată de Beneficiar prin notificare scrisă adresată Prestatorului, transmisă pe fax sau email, cu 

confirmare de primire.  

Art.21. Renunţarea de către Beneficiar la serviciile ce constituie obiectul prezentului contract se poate 

efectua numai cu plata de către Beneficiar către Prestator a unui tarif de renunțare în procent de .....% din 

suma de plată stabilită conform  Art.5. din prezentul contract. 
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Plata se va face în baza facturii emise de către Prestator către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data transmiterii de către Prestator către Beneficiar a unei notificări scrise, pe fax sau email, cu 

confirmare de primire. 

                                                                                                                                                               

IX. LITIGII 

 

Art.22. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

Art.23. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Prestatorului. 

X. FORŢĂ MAJORĂ 

 

Art. 24. – (1) Prin forță majoră se înțelege un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se 

datorează greșelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și 

care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. 

 (2) Forța majoră trebuie certificată de o autoritate competentă. 

 (3) Nici una din părțile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen 

și/sau in mod corespunzător total sau parțial a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza prezentului 

contract, dacă nerespectarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data 

încheierii contractului și ale cărei consecințe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă. 

 (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe toată perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce se cuvin părților până la apariția acesteia. 

Art. 25. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și 

în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau legal la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor acestui eveniment. 

Art. 26. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a acestui contract fără ca vreuna din 

părți să pretindă celeilalte daune - interese. 

 

XI. CESIONAREA 

 

Art.27. Niciuna dintre părţi nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau 

obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi, fără acordul scris prealabil al 

celeilalte părţi. 

                                                                                                                                                             

XII. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art.28. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situaţii: 

a) la expirarea perioadei de valabilitate; 

b) pe baza acordului părţilor contractante; 

c) când pe parcursul derulării contractului, intervine o cauză de forţă majoră, constată şi invocată în 

condiţiile Capitolului X. 

Art.29. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, atunci când 

una din părţi: 

a) nu îndeplineşte sau îndeplineşte necorespunzător obligaţiile contractuale, enumerate la Capitolele 

VI sau VII din prezentul contract; 

b) cesionează drepturile şi/sau obligaţiile sale, prevăzute de prezentul contract, fără acordul celeilalte 

părţi; 

c) continuă să încalce oricare dintre obligaţiile sale, după ce, printr-o notificare scrisă, a fost avertizată 

de către cealaltă parte, că o nouă încălcare a acesteia va duce la rezilierea prezentului contract;  

d) una din părţi a intrat în procedură de lichidare sau faliment. 

Art.30. Partea care invocă o cauză de reziliere a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 

părţi, cu cel puţin ...... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 

Art.31. Rezilierea prezentului contract nu va produce efecte asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
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Art.32. Părţile au dreptul de a denunţa în mod unilateral prezentul contract,  cu obligaţia de a notifica 

celeilalte părţi cu cel puţin 2 zile înainte de data de la care denunţarea îşi produce efecte. 

 

XIII. COMUNICĂRI  

 

Art. 33. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

Art. 34. În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi 

considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul 

prezentului contract. Comunicarea/notificarea poate fi efectuată și prin fax sau e-mail, cu condiția 

confirmării primirii acesteia în scris. 

 

XIV. CLAUZE FINALE 

 

Art.35. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

Art.36. Prezentul contract poate fi modificat de către părți de comun acord printr-un act adiţional care 

devine parte integrantă a contractului. 

Art.37. Dacă una din părţi cauzează celeilalte un prejudiciu prin nerespectarea clauzelor contractuale, 

aceasta se obligă la daune interese în limita valorii prejudiciului cauzat. 

Art.38. Prezentul contract conţine  ....   pagini şi a fost încheiat astăzi ..........................., în 2 (două) 

exemplare originale în limba română, un exemplar pentru prestator şi un exemplar pentru beneficiar. 

 

 

                       Prestator                                                                                   Beneficiar 

     S.N.T.F.C. “CFR Călători” – S.A                                                

  


