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Anexă la HCL nr. 34/29.07.2022 

 

CONTRACT   ACHIZIȚIE DE PRESTĂRI SERVICII  

ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

    NR. ___________________________ 

 

Temei juridic: 

 

 Prezentul contract s-a încheiat în temeiul art. 29 alin (8) , lit. b) si alin. (9) din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare coroborat cu art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii 

nr.230 din 07.06.2006  privind serviciul de iluminat public; 

 

CAPITOLUL I 

Părţi contractante 

     COMUNA/ORASUL ______ cu sediul în comuna ______, judetul ______, reprezentată 

prin -------  , având funcţia de primar, pe de o parte, în calitate de achizitor, 

         şi  

Societatea Comercială --------., telefon/fax --------- , număr de înmatriculare ----------- codul 

unic de înregistrare ------, CONT – ----------- cu sediul în ------------, judeţul ______, reprezentată 

prin ------------- având funcţia de ADMINISTRATOR în calitate de prestator/operator, denumite in 

continuare parti, s-a convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea  prevederilor de mai 

jos. 

 

3. Obiectul contractului: 

 

3.1.Obiectul  contractului  il  constituie  prestarea serviciului de întreținere a sistemului de 

iluminat public (denumite in continuare serviciu) de pe teritoriul localitatii Gherăseni, de catre 

Prestator,  pe durata contractului, pe baza tarifelor stabilite prin prezentul contract, la care se 

adauga pretul materialelor puse la dispozitie de catre prestator. 

3.2. Serviciile de întreținere și mentenanta pentru instalatiile de iluminat public se vor  realiza de 

catre prestator pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului. 

 

 

4. Durata contractului: 

 

Contractul de servicii de mentenanta a instalatiilor de iluminat public de pe teritoriul localitatii 

Gherăseni, se incheie pe o durata de 1 an de zile de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.  

 

5. Pretul contractului: 

 

5.1.Valoarea totală estimată fără T.V.A. a contractului este de ___________ lei. 

5.2. Valoarea maxima totală a contractului nu va depăşi suma de 135.060 lei, conform art. 7, alin. 

(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

5.3.Cuantumul serviciilor  prestate se va stabili pe baza comenzilor beneficiarului si a 

centralizatoarelor de lucrari  intocmite lunar de prestator si confirmate de beneficiar. 
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5.2. Decontarea serviciilor prestate se va face lunar  conform centralizator intocmit pe baza tarifelor 

unitare din oferta tehnică anexă la prezentul contract, la care se adauga pretul materialelor puse la 

dispozitie de catre prestator. Daca lucrarile executate nu se regasesc in lista de tarife unitare, 

decontarea acestora se va face pe baza de deviz de lucrari intocmit de prestator si acceptat de 

beneficiar. 

5.3. Tarifele  unitare stabilite pentru indeplinirea contractului sunt ferme, fixe si neindexabile pe o 

perioada contractului. 

5.4.Preturile pentru materiale puse la dispozitie de catre Prestator pentru indeplinirea contractului  

vor fi  preturile valabile  la  data executiei lucrarilor, conform documentelor de gestiune ale 

Prestatorului, la care se va adauga o cota de aprovizionare de 20%. 

5.5.   Plata se va face pe baza facturii prin conturile: 

 a) prestator: ___________ deschis la _________; 

 b) beneficiar: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

5.6. Plata facturilor se va face prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului, in termen de 30 

zile  de la data primirii facturii fiscale de catre beneficiar, in conditiile respectarii clauzelor 

contractuale. 

 

6. Interpretare: 

 

6.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

6.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

7. Documentele contractului: 

 

Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, dupa caz: 

 

 - Anexa definitii-Anexa 1 

- Oferta financiara - Anexa tarife unitare pentru servicii de mentenanta desfasurate in vederea 

asigurarii continuitatii serviciului de iluminat public ( cf. Legii 230/2006)  - Anexa 2; 
- HCL nr.... din ........ 
- regulamentul de organizare si functionare al serviciului de iluminat public; 

- caiet de sarcini al serviciului de iluminat public; 

 

8. Puncte de delimitare : 

  

Punctele de delimitare sunt: 

8.1 In cazul retelelor electrice de distributie a energiei electrice aeriene, folosite si pentru iluminatul 

public, la clema la care se racordeaza coloana de alimentare a corpului de iluminat public in reteaua 

aeriana; clema si implicit contactul electric se considera ca facand parte din  sistemul de  iluminat 

public. 

8.2 La retelele aeriene si subterane destinate exclusiv iluminatului public, la cutia de distributie sau 

punctul de aprindere (sigurantele pe intrare fiind in sarcina distribuitorului de energie iar cele pe 

iesire in sarcina gestionarului sistemului de iluminat public). Contorul de masura este in sarcina 

distribuitorului de energie electrica. 
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9. Drepturile Prestatorului:   

 

Prestatorul are urmatoarele drepturi, in conditiile legii: 

9.1.dreptul de acces in instalatiile electrice  pentru asigurarea functionarii normale a  sistemului de 

iluminat public  din localitate, pentru lucrarile si interventiile necesare; 

9.2.dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrarile de defrisare a vegetatiei si/sau taierile de 

modelare pentru crearea si mentinerea distantei minime fata de reteaua electrica de iluminat public  

din localitate;  

9.3.Prestatorul poate cere o prelungire a termenului de finalizare a serviciilor din urmatoarele 

motive: 

 servicii suplimentare comandate de beneficiar; 

 conditii meteo nefavorabile confirmate de reprezentantul beneficiarului; 

 nerespectarea de catre beneficiar a obligatiilor sale, notificate in scris de prestator; 

 forta majora; 

 alte motive care nu au putut fi prevazute, confirmate de reprezentantul beneficiarului. 

 

10. Drepturile  Beneficiarului: 

 

10.1.Beneficiarul are dreptul de a solicita prin comanda ferma catre prestator mentenanta 

instalatiilor de iluminat public, in aval de punctele de delimitare, cum ar fi: 

-  analiza starii tehnice a instalatiilor; 

-  controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite:  vant 

puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura etc.; 

-  demontari de elemente ale sistemului de iluminat public; 

-  interventii in sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizari. 

10.2.Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pe parcursul executiei prin 

personalul specializat propriu pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile tehnice si legale in 

vigoare.  

 

 

11. Obligatiile Prestatorului :   
 

Prestatorul are urmatoarele obligatii: 

11.1. Sa respecte  reglementarile si normele generale si specifice de securitate  a muncii in vigoare 

pentru activitatea de prestare servicii de mentenanta in instalatiile electrice. 

11.2. Prestatorul va respecta prevederile legale în vigoare, privind securitatea muncii si protectia 

mediului. 

11.3. Prestatorul se obliga sa respecte prevederile din fisele tehnologice, instructiunile tehnice si 

prescriptiile energetice, prevederile legale in vigoare. 

11.4. Prestatorul va certifica calitatea serviciilor executate prin documentele (buletine de revizie, 

buletine de masuratori, procese verbale de lucrari ascunse,etc.) incheiate conform legislatiei in 

vigoare. 

11.5. Pentru toate “lucrarile ascunse”, prestatorul va informa prin comunicare directa, telefonica sau 

in scris beneficiarul, asupra datei si operatiei ce urmeaza a se executa (inchidere profil, executie 

manson/cutie terminala, pozare cabluri, executie fundatii stalpi, executie prize de pamant, masuratori 

etc.), pentru ca beneficiarul sa poata asista la executie sau probe. In cazul in care beneficiarul nu se 

prezinta la data specificata, prestatorul va continua executia serviciului in lipsa acestuia.   

11.6. Prestatorul raspunde pentru integritatea instalatiilor la care lucreaza.  

Data terminarii serviciilor se considera data inscrisa in procesul-verbal de receptie la terminarea 

serviciilor . 
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11.6. Să solicite și să obțină de la A.N.R.S.C. eliberarea licenței, în termen  de 90 zile de la data 

semnării contractului, conform dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr.51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

12.  Obligatiile Beneficiarului:  

 

Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

12.1.Beneficiarul se obliga sa plateasca facturile emise de Prestator in termen de 30 zile de la  data 

emiterii facturii. 

12.2.Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de penalitatile 

prevazute la art. 13.2. Dupa ce beneficiarul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea 

serviciilor in termen de 5 zile lucratoare. 

12.3.Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor se face la locurile de desfasurare a serviciului sau 

la sediul beneficiarului. 

12.4.Procesul  verbal de receptie al serviciului va fi semnat de catre beneficiar si transmis 

prestatorului in termen de maxim 3 zile de la data primirii. 

12.5.Beneficiarul se obliga sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile stabilite de actele normative 

in vigoare pentru modificarea  sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare 

( console, brate, corpuri de iluminat etc.) sau prin inlocuirea celor existente cu altele de alt tip, daca 

solicita prin comanda prestatorului lucrari de acest tip. 

12.6.Beneficiarul se obliga sa obtina  acordurile proprietarilor  pentru afectuarea lucrarilor de 

defrisare a vegetatiei si/sau taierilor de modelare  pentru crearea si mentinerea distantei minime fata 

de  instalatiile electrice din localitate. 

12.7.Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le considera necesare indeplinirii contractului. 

 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

 

13.1.In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce ca penalitati, o suma echivalenta 

cu 0,1% din pretul serviciilor neexecutate la termen/necorespunzatoare, pentru fiecare zi de 

intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, suma care nu va depasi cuantumul sumei 

asupra careia a fost calculata. 

13.2.In cazul in care beneficiarul nu isi onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea 

perioadei convenite la clauza 12.1., atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,1 % din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea 

efectiva a obligatiei de plata, suma care nu va depasi cuantumul sumei asupra careia a fost calculata. 

13.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept si de a 

pretinde plata de daune-interese.  

 

14. Receptie si verificari  

 

14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 

14.2. La receptia serviciului se va avea in vedere : 

             - modul de realizare a lucrarilor, reparatiilor , in conformitate cu prevederile legale si a 

prescriptiilor energetice in vigoare; 

             - rezultatele incercarilor si masuratorilor prevazute a se executa cu ocazia lucrarilor. 
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14.3.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu 

respectarea reglementarilor in vigoare. Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, 

identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 

14.4.Incercarile, masuratorile si completarea buletinelor de verificare aferente se vor efectua 

conform reglementarilor in vigoare.     

 

15. Incepere, finalizare, intârzieri, sistare 

 

15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor comandate punctual de beneficiar  

(controale, lucrari / interventii accidentale) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea comenzii.  

(2) In cazul in care prestatorul sufera intârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate beneficiarului, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.  

15.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta 

are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea datei de prestare 

asumate  se face cu acordul partilor. 

15.3. Serviciile sistate la cererea beneficiarului, se deconteaza de acesta la valoarea cheltuielilor 

efectuate de prestator pana la momentul comunicarii sistarii pe baza de proces verbal de sistare si 

deviz de lucrari care trebuie transmis in termen de 5 zile de la data anuntarii sistarii. 

15.4.Dupa semnarea contractului se vor identifica toate problemele din instalatiile de iluminat din 

localitate si se vor programa lucrari  pe o perioada de timp agreata de parti ( poate fi durata 

contractului), care vor deveni parte din  Programul de reparatii. Programul de Reparatii se 

intocmeste de beneficiar si se accepta de prestator. 

15.5.Pentru serviciile planificate, prestatorul va respecta Programul de reparatii defalcat pe luni, 

transmis de beneficiar lunar cu 25 zile inaintea inceperii lunii de referinta. 

15.6.Termenele de efectuare a serviciilor programate (reparatii) ce fac obiectul prezentului contract 

sunt cele prevazute in Programele lunare. 

15.7.Prestatorul va intocmi si depune spre aprobare lunar la beneficiar centralizatorul serviciilor 

prestate insotite de procesele verbale de receptie, procese verbale de lucrari ascunse aferente, 

buletine de verificare in vederea acceptarii de beneficiar. 

15.8.Centralizatorul serviciilor prestate va  fi confirmat de beneficiar in termen de cel mult 3 

(trei) zile lucratoare de la data prezentarii lor de catre prestator. 

Dupa acceptare, prestatorul va emite factura pentru serviciile executate si o va prezenta spre 

decontare la  beneficiar. 

 

16. Amendamente:  

 

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin Act Aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 

interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

 

17. Forta majora : 

 

17.1.  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

17.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest  lucru in scris celeilalte parti, 

complet, in decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia.  
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 Partea care invoca forta majora va lua toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor.                

Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de raspundere 

al acesteia, dar antreneaza obligatia Partii care trebuia sa o comunice de a repara pagubele cauzate 

Partii contractante prin faptul necomunicarii. 

17.3. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

18. Modificarea contractului: 

 

18.1. Contractul se modifica in situatiile in care intervin modificari in lista de tarife unitare pentru 

serviciile de mentenanta. 

 

18.2. Modificarea contractului se face prin acte aditionale in care se mentioneaza modificarile 

intervenite. 
 

19. Rezilierea  contractului: 
  

19.1. Nerespectarea obligatiilor contractuale duce la rezilierea contractului, partea din vina careia sa 

produs rezilierea fiind obligata la plata de daune. 

19.2. Prezentul contract inceteaza in conditiile in care forta majora actioneaza pe o perioada mai 

mare de 6 luni, la expirarea duratei pe care a fost incheiat sau prin acordul partilor.  

19.3. In cazul prevazut la art. 21.2, prestatorul va factura beneficiarului serviciile prestate pana in 

momentul incetarii contractului.  

19.4.  Partile pot rezilia de comun acord prezentul contract, cu conditia preavizarii celeilalte parti, cu 

30 de zile inainte de expirarea lui. In acest caz,beneficiarul va achita prestatorului contravaloarea 

serviciilor executate pana la data incetarii contractului. 

 

20. Plata de daune: 
 

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da dreptul Partii 

lezate  de a pretinde plata de daune – interese.  
 

21. Solutionarea litigiilor: 

 

21.1.Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

22.2.In cazul in care, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta.  Pâna la pronuntarea unei Hotarâri 

Judecatoresti definitive, partile  isi vor indeplini in continuare obligatiile care le  revin conform 

prezentului contract. 

 

23. Limba care guverneaza contractul: 

 

Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
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24. Comunicari: 

 

24.1.Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris; documentele scrise trebuie inregistrate atât in momentul transmiterii cât si in 

momentul primirii. 

 

24.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 

 

25. Legea aplicabila contractului: 

 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.       
 

26. Dispozitii finale: 

 
26.1.Completarile si/sau modificarile aduse prezentului Contract nu sunt valabile intre partile 

contractante si in raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte negociate de parti si semnate 

de reprezentantii legali ai partilor. 

26.2.(a) Pentru neexecutarea,  in  totalitate sau partiala, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, 

partile raspund conform prevederilor legale in vigoare. 

(b)Anularea unora dintre prevederile acestui contract nu va inlatura drepturile si obligatiile partilor 

ce rezulta din prevederile ramase in vigoare si nu aduce atingere obligatiilor deja executate de parti. 

cadrul Directiei de Servicii Tehnice. 
 

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi …....…………in 2 ( doua ) exemplare originale, din care unul 

la Prestator  si unul la Beneficiar. 
 

 

                 Beneficiar,                                                                     Prestator,  
 

        COMUNA GHERĂSENI                            S.C. ENERGOMAT DINAMIC S.R.L. 

                PRIMAR,                                                                                     ADMINISTRATOR, 

              ing. Țintă Vasile                                                                                   Matei Costică                                                                                                                                                                    
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Anexa nr. 1 

 

DEFINITII 

 

 
  

Contract Reprezinta prezentul contract  si toate anexele sale 

Achizitor si  

Prestator   

Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract. 

Pretul contractului Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 

asumate prin contract. 

Servicii Activitati a caror prestare fac obiect al contractului. 

Mentenanta Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa 

asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si componentelor 

considerate mijloace fixe aflate in exploatare  si care sunt efectuate 

pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare indeplinirii 

functiilor pentru care au fost proiectate. 

Retea electrica de 

distributie (RED) 

Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV 

inclusiv. 

Sistem de distributie 

a energiei electrice 

Totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie care 

cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de 

protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte 

echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie 

nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei 

electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre 

instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica; 

Sistem de iluminat 

public 

Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de 

trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, 

elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, console, 

corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, 

echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru 

iluminatul public. 

Serviciul de iluminat 

public 

 Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de 

utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate la 

nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea 

si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul 

asigurarii iluminatului public. 

Punct de delimitare In cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru 

distributia energiei electrice  reprezinta punctul de separare intre 

sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public . 

Amonte, aval  Notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile 

sistemului de distributie a energiei electrice spre instalatiile sistemului 

de iluminat public . 

Corp de iluminat 

 

Aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia 

luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior, care 

cuprinde toate dispozitivele necesare fixarii si protejarii lampilor, 

circuitele auxiliare si componentele electrice de conectare la reteaua de 

alimentare, care asigura amorsarea si functionarea stabila a surselor de 

lumina. 
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Sursa de lumina / 

lampa 

Obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod 

uzual vizibile produse prin conversie de energie si care este caracterizata 

printr-un ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau 

mecanice. 

Daune Prejudicii suferite de una sau ambele parti semnatare ale contractului . 

Daune  interese  

compensatorii 

Daune   interese   acordate   pentru   neexecutarea totala sau  partiala, 

sau pentru  executarea    necorespunzatoare   a    obligatiei   contractuale. 

Forta majora Un  eveniment  mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 

greselii  sau  vinei  acestora,  care   nu  putea  fi   prevazut   la   

momentul   incheierii contractului   si    care   face    imposibilla    

executarea    si,   respectiv   indeplinirea contractului;    pot fi   

considerate    asemenea    evenimente:    razboaie,   revolutii,   incendii, 

inundatii  sau  orice  alte  catastrofe  naturale,  restrictii  aparute  ca  

urmare  a unei carantine,  embargou,    enumerarea   nefiind   exhaustiva,   

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. 

Zi Zi calendaristica. 

An 365 de zile. 
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