
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII METROLOGICE 
Nr._______ din data __________ 

 Capitolul 1 – Părţi contractante 
Intre : 
 Art.1 – Furnizor: DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CLUJ – NAPOCA , 
instituţie publica din structura BIROULUI ROMAN DE METROLOGIE LEGALA, având sediul în Cluj 
- Napoca, str. Năvodari nr.2, cod înregistrare fiscală 23737550 cont IBAN  
RO66TREZ216501701X030553  deschis la Trezoreria Municipiului Cluj – Napoca, reprezentata prin 
dr. ing. Aurel Fodor în calitate de director si ec.Codruţa Moldovan în calitate de şef birou economic, 
şi 
  Beneficiar:Societatea Comerciala/instituţia ________________________________, 
având sediul în ______________________, str._______________________,  nr.__ 
telefon__________fax________, 
cont__________________________________________________ deschis 
la_______________________________________________ cod fiscal _____________, 
reprezentata prin_______________________în calitate de ____________, intervine prezentul 
contract cu respectarea reglementărilor, aflate în vigoare la data încheierii acordului. 
 
 Capitolul 2 – Obiectul contractului 
 Art.2 – Furnizorul se obliga sa presteze, la solicitarea beneficiarului, pe baza de comandă, 
serviciile metrologice din domeniul său de activitate ( verificări metrologice, etalonări, încercări 
pentru aprobare de model, asistenţă tehnică, evaluări în vederea obţinerii de autorizaţii, 
supravegherea activităţii laboratoarelor de metrologie autorizate de Biroul Român de Metrologie 
Legală), iar beneficiarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor solicitate.  
 
 Capitolul 3 - Termenul contractului 
 Art.3 Contractul se încheie pe o perioadă de 1 an de zile şi se prelungeşte din oficiu, dacă 
nu a fost reziliat de către una dintre părţi. Rezilierea contractului se poate face numai cu anunţarea 
celeilalte părţi contractante, cu 15 zile înainte 
 Art.4 - Contractul intră în vigoare de la data semnării de către reprezentanţii legali ai ambelor 
părţi. 
 
 Capitolul 4 – Obligaţiile beneficiarului 
 Art.5 – Beneficiarul este obligat sa prezinte mijloacele de măsurare curate si cu toate 
accesoriile necesare. Daca este cazul, va pune la dispoziţia furnizorului documentaţia tehnica, 
necesară executării verificării / etalonării / încercării. 
 Art.6 – În cazul mijloacelor de măsurare care se verifica la locul de utilizare, beneficiarul va 
pune la dispoziţia furnizorului spaţiul necesar, utilajele auxiliare si personalul necesar efectuării 
verificărilor metrologice.  
 Art.7 – După finalizarea lucrărilor solicitate, beneficiarul poate ridica mijloacele de măsurare, 
de la sediul furnizorului, numai după achitarea contravalorii serviciilor prestate.  
 Art.8 – Beneficiarul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data stabilită pentru finalizarea 
operaţiilor de verificare / etalonare, să ridice mijloacele de măsurare de la sediul laboratorului. După 
expirarea acestei perioade beneficiarul va plăti, pentru fiecare zi de întârziere, o penalizare de 0,06 
% din valoarea tarifului de verificare / etalonare. Dacă, după expirarea acestui termen, beneficiarul 
nu ridică mijloacele de măsurare într–un interval de 120 de zile, acestea sunt considerate 
abandonate si vor fi valorificate de furnizor, în condiţiile legii.  
 Art.9 – Transportul mijloacelor de măsurare şi securitatea acestora sunt în răspunderea 
beneficiarului. Reclamaţii legate de transport nu sunt acceptate. 
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Capitolul 5 – Obligaţiile furnizorului 
 Art.10 – Furnizorul va executa serviciile metrologice în conformitate cu reglementările 
metrologice naţionale, în vigoare. 
 Art.11 – Furnizorul este obligat să respecte următoarele termene de executare a lucrărilor: 
a) 30 de zile de la data punerii la dispoziţie, de către beneficiar, a mijloacelor de măsurare care 

urmează a fi verificate / etalonate / încercate ( în regim normal de lucru ); 
b) 5 zile, în cazul în care beneficiarul solicită executarea verificărilor / etalonărilor în regim de 

urgenţă; 
c) 60 de zile, de la data solicitării, pentru activităţile de evaluare . 

Art.12 – În cazul în care furnizorul nu respectă termenele stabilite pentru executarea 
lucrărilor solicitate, acesta se obligă la plata unei penalizări de 0,02 % din contravaloarea serviciilor 
restante. 
 Capitolul 6 – Tarife aplicate si modalităţi de plată 
 Art.13 – Tarifele aplicate de furnizor, pentru serviciile prestate sunt cele prevăzute în Lista 
de Tarife, în vigoare la data executării lucrărilor, publicată în Monitorul Oficial. Tarifele sunt 
exprimate in EURO şi se achită în LEI, la cursul stabilit de BNR pentru ultima zi a lunii anterioare 
datei emiterii facturii. Pentru operaţiile de etalonare se aplică tarifele din Lista de tarife de Etalonare, 
aprobată prin Ordin al BRML Bucureşti.  
 Art.14 – Pentru lucrările executate în regim de urgenţă, tariful prevăzut în Lista de Tarife, în 
vigoare, se majorează cu 50 %. 
 Art.15 – Beneficiarul este obligat să achite contravaloarea lucrărilor solicitate în termen de 
maximum 10 zile de la emiterea facturii de către furnizor. În cazul nerespectării termenelor de plată, 
beneficiarul se obligă să plătească penalizări de  0,02% pe zi din sumele neachitate. 
 Capitolul 7 - Forţa majoră 
 Art.16 - Forţa majora apără de răspundere partea care o invoca. Partea care invoca forţa 
majora  are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile de la 
apariţie, iar dovada forţei majore  se va comunica în maximum 15 zile de la apariţia forţei majore. 
 Capitolul 8 - Litigii 
 Art.17 - Eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar 
dacă acest lucru este imposibil, litigiul ivit va fi dedus spre soluţionare instanţei judecătoreşti 
competente pe raza de activitate a furnizorului.  
 Capitolul 9 - Dispoziţii finale 
 Art.18 - Prezentul contract este unicul contract încheiat între părţi. 
 Art.19 - Completările şi/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile decât 
dacă rezultă expres din înscrisuri semnate de ambele părţi contractante. 
 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract intr-un număr de două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi: ___________________ 
 
  DRML CLUJ NAPOCA    OPERATOR ECONOMIC 
 
 
    DIRECTOR, 
  dr. ing. Aurel Fodor 
 
 
                
  Sef Birou Economic, 
    ec. Mihaela Codruţa Moldovan 
 

      
                    Şef Laborator Regional 
                      dr.  ing. Dorin Ţicudean 
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