
 

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

nr. ………/............................... 

 

Părţile contractante: 

 

S.C. Romstrade S.R.L., cu sediul social în Adunatii Copaceni , Jud.Giurgiu, tel./fax: 

021.317.58.26 , Certif. de Inreg., CUI RO 6141165 , inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub numarul J52/423/1994 si contul bancar nr. 

RO66RZBR00000600000774720 deschis la Raifeesen Bank – Sucursala Giurgiu, reprezentata 

legal prin dl. Ing. Ion Bogdan Trasculescu in calitate de Director General, în calitate de 

beneficiar, pe de o parte 

 

Şi 

 

Universitatea „SPIRU HARET” Bucureşti,Cod Fiscal 14871616, cu sediul în Bucureşti, 

Bulevardul Tineretului, Nr. 1, Sector 4, Nr. Telefon 314.00.75Cont IBAN RO 08 RZBR 0000 

0600 0466 9150 deschis la Raiffeisen Bank Agenţia Victoria, Bucureşti, reprezentată legal prin:   

Rector, Conferentiar univ. dr. Bondrea A. Aurelian în calitate de executant, pe de altă parte, a 

intervenit prezentul Contract de prestari servicii, cu respectarea clauzelor contractuale. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 1. Obiectul Contractului constă în efectuarea de către Universitatea Spiru Haret prin 

colectivul de arheologi, pentru Beneficiarul S.C. ROMSTRADE S.R.L., a cercetării de 

diagnostic arheologic pentru obiectivul de investiţii „Constructia Variantei de Ocolire a 

Municipiului Caracal”, tronson nou ce urmeaza a fi construit.  

Conform standardelor în domeniul protecţiei patrimoniului arheologic, pe traseele de 

drumuri naţionale nou construite, se va practica, cu mijloace mecanice, o secţiune cu lăţimea de 

1,00-1,20 m şi adâncimi de 0,80-1,00m, pe axul drumului, pe toată lungimea traseului variantei 

de ocolire a Municipiului Caracal si in  functie de vestigiile arheologice descoperite, în prezenţa 

permanentă a cel puţin unui arheolog din colectivul de cercetare. 

 

Art. 2. Cercetările de diagnostic arheologic se vor efectua în baza autorizaţiei ce va fi 

obţinută de catre executant de la Ministerul Culturii şi Cultelor, Comisia Naţională de 

Arheologie, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 378/2001 privind protecţia siturilor 

arheologice şi Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.   

 

Art. 3. Rezultatele cercetarilor de diagnostic vor fi înaintate in scris si in format electronic 

de executant beneficiarului, care va respecta drepturile de autor ale executantului. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 4.  Cercetarea de diagnostic arheologic va începe în termen de 5 zile lucrătoare de la 

obţinerea autorizaţiei de la Ministerul Culturii şi Cultelor - Comisia Naţională de Arheologie, de 

către Universitatea Spiru Haret.  

În cazul în care această autorizaţia de diagnostic nu se va elibera de către Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului, executantul va aduce la cunoştinţă în scris beneficiarului acest lucru, 

iar contractul va fi anulat automat de la data comunicării scrise si va returna avansul primit. 
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Art. 5. Durata contractului este de 20 de zile lucrătoare, incluzând cercetarea de diagnostic 

arheologic, prelucrarea informatiilor stiinţifice şi redactarea raportului de specialitate.  

Durata contractului se poate prelungi, ea depinzand direct de finalizarea sapaturilor 

mecanice si manuale care cad in responsabilitatea beneficiarului. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Art. 6  Institutia executanta se obligă: 

A.Să asigure conducerea cercetărilor arheologice, prelucrarea informaţiilor ştiinţifice şi 

redactarea raportului de specialitate, prin intermediul conf. univ. dr. Mircea Negru - 

responsabilul ştiinţific; 

B. Să elaboreze documentaţia ce face obiectul prezentului Contract şi să o transmită 

Beneficiarului, in format printat si electronic; 

 

Art. 7  Beneficiarul se obligă: 

A. Să transmită executantului documentaţia topografică pentru identificarea terenului cu 

toate elementele: încadrarea în zonă, coordonate în sistem Stereo 70, ortofotoplanuri 

etc.; 

B. Să execute, cu forţe proprii şi din surse proprii, sub coordonarea colectivului de 

arheologi, lucrările mecanice de sondaj de diagnostic, conform legislaţiei în vigoare şi 

standardelor din domeniului protecţiei patrimoniului arheologic naţional. 

 

 

V. VALOAREA CONTRACTULUI 

         Art. 6  Valoarea totală a Contractului este de 8800 EURO exclusiv TVA, calculata in lei la 

cursul de schimb stabilit de BNR pentru ziua emiterii facturilor fiscale.  

 

VI. MODALITATEA DE PLATĂ 

          Art. 7.  Beneficiarul va vira în contul executantului valoarea Contractului astfel:  

A. Acordarea unui avans in procent de 35% din valoarea Contractului în termen de 10 

zile lucrătoare de la emiterea facturii fiscale; 

B.  Un procent de 65% din valoarea Contractului in termen de 10 zile lucrătoare de la 

emiterea facturii fiscale, dar nu mai devreme de finalizarea cercetărilor de diagnostic 

arheologic. 

C. Nerespectarea de către beneficiar a termenelor de plată stabilite, îl obligă la plata unor 

penalizări de 0,01 % pe zi-întârziere din suma neachitata.   

   

 

        VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 8.   

A. Neexecutarea obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea contractuală şi plata 

penalităţilor necesare. 

B. Sistarea sau rezilierea Contractului de către beneficiar va obliga executantul să 

întocmească un proces-verbal de sistare a lucrărilor, cuprinzând cheltuielile rezultate 

din derularea Contractului până la data comunicării din partea beneficiarului, 

obligându-l pe beneficiar la plata cheltuielilor la zi efectuate de executant. 

 

VIII. REGIMUL DESCOPERIRILOR 
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 Art. 9.  Documentaţia ştiinţifică va intra în inventarul de şantier al Executantului. 

Eventualele materiale arheologice recoltate vor intra, conform legislaţiei în vigoare şi 

protocolului solicitat de Ministerul Culturii şi Cultelor, în proprietatea Muzeului Romanatiului 

din Caracal. 

 

IX. LITIGII 

  

 Art. 10. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea Contractului sau 

rezultatele din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. În cazul în care o asemenea înţelegere nu este posibilă, partea nedreptăţită se 

poate adresa înstanţelor competente. 

 

X.  FORŢA MAJORĂ 

 

Art. 12. Forţa majoră (clima nefavorabilă, cutremure, inundaţii) apără de răspundere partea 

ce o invocă în condiţiile legii.  

În cazul în care din motive climatice (ploaie, frig) cercetările arheologice nu se pot efectua, 

durata contactului se va prelungi cu perioada respectivă, dar fara a modifica valoarea 

Contractului. 

 

XI. CLAUZE FINALE 

 

 Art. 13. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractuale numai prin act adiţional. 

 

Prezentul Contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

                                                     

 

Beneficiar            Executant 

S.C. ROMSTRADE S.R.L.  Universitatea Spiru Haret Bucuresti     

 

Director General              Rector 

Ing. Ion Bogdan Trasculescu      Conferentiar univ. dr. Aurelian A. Bondrea 

 

 

 

Director Economic           Contabil Sef 

Ec. Razvan Pasca          Daniela Dragut 

        

 

 

Directia Afaceri Interne si Strategii   Director de contract  

Remus Span                      Conf. univ. dr. Mircea Negru 

 

 

Departament Analiza Decontari     

Ing.   Nicolae Mircea   
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Raport 

privind situatia lucrarilor de construire efectuate de Romstrade  

pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal 

la data de 26.11.2011 

 

 

În data de 26.11.2011, orele 14,30-16,00, în baza contractului de diagnostic 

arheologic încheiat între Universitatea Spiru Haret (executant) si Romstrade 

(beneficiar), împreună cu Domnul Laurenţiu Comănescu, inspector la Directia de 

Cultura a Judetului Olt,  am efectuat o cercetare de suprafaţă de-a lungul Variantei 

Ocolitoare a Municipiului Caracal între Km 0 şi Km 5+. 

 

Traseul menţionat a fost deja partial decopertat pe o adâncime de cca. 0,30-

0,40 m. In unele zone, cum ar fi drumul către Corabia şi DN6 - intrarea în 

municipiul Caracal, au fost efectuate sapaturi mecanice si deja a fost pus pietriş (a 

se vedea fotografiile atasate cu coordonatele). 

 

In vederea cercetarii arheologice de diagnostic, considerăm că se impun 

săpături de sondare mecanică a întregului traseu al variantei ocolitoare a 

municipiului Caracal, cu secţiuni având următoarele dimensiuni standard dispuse 

in lungul axului drumului alternative, de o parte si de alta: lăţimea 1,20 m, 

lungimea 20 m, adâncimea 1,00-1,20 m. Acestea vor fi plasate la cca. 40 m 

distanţă una de cealaltă pe întreg traseul viitorului drum. În functie de situaţia 

concretă din teren, ele vor putea fi mai rare, acolo unde nu sunt urme de situri 

arheologice şi mai dese pentru delimitarea siturilor identificate. Se recomandă 

plasarea acestor secţiuni către extremităţile drumului, pentru a nu împiedica 

circulaţia utilajelor şi pentru a putea fi foliste în vederea acumulării apelor din 

precipitaţii. 

 

Durata estimată: 20 de zile cu 4 buldozere şi 8 oameni pentru curaţarea 

manuală a şanţurilor.  

  

Conf. univ. dr. Mircea Negru 

Arheolog Expert 
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1 

Capatul vestic a zonei deja decopertate la cca. 0,30/0,40 m (km 5 +) 

Coordonate: Latitudine:; 44 05 25,1 44 05 24,7 

Longitudine: ; 24 20 44,3  24 20 44,2 
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2 

Zona din apropierea DJ spre Corabia, decopertata (adancimea nu se mai poate 

preciza datorita pietrisului deja depus) 

Coordonate:  

Latitudine: 44 05 18,7 44 05 18,1 

Longitudine: 24 21 36,8  24 21 36,6 
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3 

Aceeasi zona la est de drumul judetean spre Corabia (decopetare si pietris pus) 

Coordonate:  

Latitudine:  44 05 27,4   44 05 28,0 

Longitudine:  24 22 07,8  24 22 07,4 
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4 

Ibidem, detaliu
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5 

Ibidem, detaliu
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6 

In aproierea DN6 Caracal (decopertat si pietris pus) 

Coordonate:  

Latitudine:  44 05 39,0   44 05 39,5 

Longitudine:   24 22 35,9   24 22 35,7 
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7 

Ibidem, fara pietris 

Coordonate:  

Latitudine:   44 07 01,0  44 07 00,9 

Longitudine:   24 23 12,1   24 23 11,0 
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8 Viitorul Pod din apropierea caii ferate Caracal-Corabia (probabil zona din 

apropierea drumului roman de la Romula la Sucidava) 

Coordonate:  

Latitudine: 44 06 38,0   44 06 37,8 

Longitudine:   24 22 25,7   24 22 56,6 

 

 


