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CONTRACT-CADRU
pentru acordarea drepturilor salariale prin intermediul cardurilor
fara completarea formularelor - cerere de emitere de card
nr. 32994/04.08.2006

BANCA COMERCIALA ROMAN A S.A. Sucursala Judeteana Calarasi, cu sediul in
Calarasi str. Sioboziei , nr 4, inreqistrata la Registrul Cornertului sub nrJ/51/69/PJ/1991,
reprezentata prin doamna Tomescu Rodica, in calitate de director exec utiv ~i doamna
Georgescu Liliana Valentina, in calitate de director executiv financiar, denurnita in
prezentul contract "Banca"
~i

Institutia Prefectului - Judetul Calarasi. cu sediul Calarasi, str. Sioboziei 9-11,
judet Celarasi, CUI 4293973, reprezentata prin domnul Serban Jenel, in calitate de
prefect, denumita in prezentul contract "Client".
I. Obiectul contractului
ART. 1
Banca se obliqa sa ernita carduri Maestr6/YISA Clasic/VISA Electron pentru salariatii
Clientului cuprinsi in Anexa 1, fara cornpletarea de catre acestia a formularelor-cerere de
emitere de card, precum ~I sa deschida in evidentele proprii conturile aferente, prin care
Clientul se obliga sa efectueze plata drepturi!or salariale cuvenite acestor salarlati,
detinatori de carduri.

II, Durata de valabilitate a contractului
ART. 2
Termenul de valabilitate al Contractului este de 2 ani, incepand de la data sernnarii
acestuia.
ART. 3
Contractul poate fi prelungit numai prin act aditional semnat de ambele parti
contractante.
ART. 4
Oricare dintre parti poate denunta prezentul contract prin notificare trirnisa celeilalte
parti, cu un preaviz de cel putin 30 de zile lucratoare.
Denuntarea contractului de catre Client nu anuleaza calitatea de detinator de card a
salariatilor proprii. Acestia raman clienti ai Bancii ca deiinatori de carduri pe care Ie pot
utiliza in continuare dupa incetarea prezentului contract.
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III. Dobanzi

ART. 5

.

La sumele virate in conturi de dltre Client reprezentand salarii sau alte dreptun
banesti, precum ~i la sumele depuse in aceste conturi de catre detinatorii de carduri,
Banca bonifica dobanda practicata de Banca Comerciala Romana pentru disponibilitati1e
din conturile de carduri.

ART. 6
Doba nda se afi~eaza in unitatlle Bancii, de unde clientul poate cunoaste nivelul
acesteia.

ART. 7
Dobanzile se actualizeaza permanent de Banca, in functie de evoiutta acestora pe
plata interbancara.

IV. Obligatiile partilor contractante
ART. 8
In condtttile prezentului Contract, Banca emite cardurile nominal pentru f1ecare
salariat al Clientului, fara a fi necesara complet9rea formularului-cerere de emitere de
~~.
.

ART. 9
Clientul se obliga sa transmita Bancii datele necesare pentru eliberarea cardurilor.
9.1. Clientul raspunde de intocmirea corecta a tabelului prevazut In Anexa 1, in doua
exemplare, cupnnzand datele persona Ie ale salariatilor, necesare eliberarii cardurilor.
9.2. Prin semnarea in tabelul din Anexa 1, salariatul Clientului ia la euno~tinta de
conditiile de emitere ~i utilizare a cardului prevazute in Anexa 1 ~i 2, sau 3,4 dupa caz,
pe care au obliqatia sa Ie respecte in totalitate.
9.3. Dupa semnarea de catre fiecare salariat in tabelul din Anexa 1, Clientul
intocrneste pentru acestia un flsier, conform Anexei 5 la prezentul Contract. Pentru a
evita situatitle in care 0 discheta nu poate fi procesata, la Banca se vor prezenta de
catre Client, irnpreuns cu cele doua exemplare ale Anexei, doua dischete identice, cu
acelasi conti nut.
9.4. Clientul va nominaliza 0 persoana de contact prin Anexa 6, pe care Banca se
obliga sa 0 instruiasca asupra conditiilor de ernitere ~i utilizare a cardurilor. precum ~i
asupra metodologiei de transmitere ~i predare a cardurilor ~i P1N-mailerelor, in conditi'
de securitate.
9.5. Clientul se obliga sa anunte banca on de cate ori unul dintre salariati isi pierde
calitatea de angajat al institutiei respective;
9.6. In perioada 01-15 ianuarie a fiecarui an, Clientul va transmite bancii un flsier cu
salariatii existenti la data de 1 ianuarie, care beneficiaza de plata salariilor pe card, cu
urmatoarele informatii: nume si prenume, CNP, Numar de card, Numar de cont;
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V. Dispozitii speciale privind predarea - preluarea cardurilor ~i PIN
mailerelor
ART. 10
Banca, prin reprezentantul ei autorizat, pune la dispozitia reprezentantului autorizat al
Clientului cardurile si codurile PIN, acestea din urrna in plicuri inchise ~i sigilate, emise
pe numele salariatilor C1ientului, insotite de un tabel conform Anexei 7, intocrnlt in 3
exemplare ~i care cuprinde urrnatoarele inforrnatii: nurnar card, nurnar cent, nume ~i
prenume, adresa detinatorului de card ~i loc pentru sernnatura acestuia.
ART. 11
Tabelul prevazut la art. 10 cu evidenta nurnarulu' de card ~i de cont pentru fiecare
salariat al Clientului va respecta ordinea transrnisa de Client in tabelul din Anexa 1 ~i de
pe discheta.
ART. 12
Reprezentantul autorizat al Clientului veritica la preluare, cardurile ~i plicurile cu PIN
mailerele, conformitatea datelor de pe fiecare card cu cele inscrlse in Tabel, ~i sernneaza
de primire pentru acestea. Originalul listei ramane la Banca iar celelalte doua copii Ie
preia reprezentantul Clientului.
ART. 13
Clientul, prin reprezentantul sau, se obliga sa/aca cunoscute salariatilor sai Conditille
de emitere ~i utilizare a cardurilor ~i sa predea.jpe baza documentelor de identitate,
cardul ~i PIN-mailerul fiecarei persoane, care devine astfel detinator de card, obtinand
sernnatura acestora pe ambele exemplare ale Tabelulul.
ART. 14
Dupa obtmerea tuturor sernnaturlor, Clientul restituie Bancii una dintre copiile
Tabelului, pe baza semnaturn de primire a reprezentantului acesteia.

VI. Raspunderea partilor
ART. 15
Banca raspunde pentru emiterea cardurilor ~i a PIN-mailerelor conform flsierului
transmis de catre Client ~i se obliga sa asigure confidentialitatea datelor primite.
ART. 16
Clientul se obliga ~i raspunde de inrnanarea cardurilor ~i a PIN-mailerelor personal,
fiecarui posesor, dupa verificarea documentului de identitate, contra unei sernnaturi de
primire pe ambele exemplare.
ART. 17
Clientul se obliqa, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, sa efectueze plata
drepturilor salariale pentru salariatu sai detlnatori de carduri, prin conturile de carduri.
ART. 18
Partile contractante raspund pentru daunele cauzate salariatilor Clientului - detinatori
de card uri, precum ~i pentru prejudiciile suferite de una din parti, prin neexecutarea
oblqatiilor ce revin fiecaruia dintre acestea prin prezentul Contract.
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VII. Intrarea in vigoare !ii modificarea contractului
ART. 19
Prezentul contract intra In vigoare la data sernnarf lui de cstre part;i.
ART. 20
Modificarea c1auzelor sau Anexelor Contractului, precum ~i incetarea acestuia lnainte
de termenul convenit se vor face numai prin acte aditionale semnate de ambele part;i.

VIII. Litigii
ART. 21
Partile corwin ca litigiile decurqand din interpretarea ~i executa rea prezentului
Contract, care nu pot fi solutionate pe cale arniabila, sa fie solutionate de instantele de
judecata de drept comun.

IX. Dispozit;ii finale
ART. 22
Prezentul contract are valoare de inserts autentic ~i constituie titlu executoriu in
conformitate cu Legea bancara nr. 58/1998.
ART. 23
!
Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6 ~i 7 fac parte integrahta din prezentul contract.
Prezentul Contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte, astazi 04.08.~~--""
. : /• ."
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BANCA
Director, %rutiV,
TOmer! ~ dica
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Director~xecu~'v financiar,
Georgescu Lili a Valentina
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