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SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. ________din _____________

S.C. _____________
Nr. ________ din __________

MODEL CONTRACT DE FURNIZARE
TERMINALE RADIO DE ABONAT
nr. ____________ din ____________

Articolul 1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare,
între
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin Direcția Achiziții Publice, cu sediul în
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, telefon 021/20.22.301, cod fiscal
4267230,
e-mail:
achizitii.publice@stsnet.ro,
având
contul
de
virament
RO70TREZ23A610000710000X, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică a Municipiului București, legal reprezentată prin dl. Bărănescu Mihail - şeful
Direcției Achiziții Publice, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi
........... (denumirea operatorului economic) ............... cu sediul în ...........................,
telefon/fax ...............număr de înmatriculare ...........................cod unic de înregistrare
................................. cont de trezorerie ........................................... deschis la
.............................., legal reprezentată prin..........................., având funcţia de
................................, în calitate de Contractant, pe de altă parte.
Articolul 2. Definiţii - clauză specifică
2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Achizitor şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
b) act adiţional - documentul semnat de părţi prin care se modifică termenii şi
condiţiile din oricare document ce face parte din prezentul contract;
c) contract – prezentul contract şi toate anexele sale, inclusiv actele adiţionale;
d) destinaţie finală - locul unde contractantul are obligaţia de a furniza produsele:
sediul Achizitorului;
e) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsul este fabricat
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială
a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
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f)

g)

h)
i)

j)

Originea produsului poate fi distinctă de naţionalitatea Contractantului;
preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Achizitor în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin prezentul contract;
produse – terminalele radio de abonat prevăzute în anexa la prezentul contract, pe
care Contractantul se obligă să le furnizeze Achizitorului, inclusiv cu licențele
software/firmware pentru operarea și managementul terminalului, în conformitate cu
cerințele caietului de sarcini;
servicii – servicii accesorii furnizării produselor cum ar fi serviciile specifice
perioadei de garanţie etc.;
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea obligaţiilor
asumate în cadrul contractului; sunt considerate asemenea evenimente: greve, sau
alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie
declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte armate, epidemii, alunecări de teren,
cutremure, furtuni puternice, inundaţii, deversări şi alte calamităţi naturale, conflicte
civile, explozii, şi orice alte asemenea evenimente enumerarea nefiind exhaustivă,
ci enunţiativă; nu este considerat eveniment de forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
doar extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
zi - zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod expres zi lucrătoare; an - 365 de
zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

Articolul 3. Interpretare – clauză specifică
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă
nu se specifică altfel în mod diferit.
3.3 Termenii, clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Articolul 4. Obiectul contractului - clauză obligatorie
4.1 Prezentul contract are ca obiect furnizarea la destinaţia finală a produselor
specificate în anexa la prezentul contract, în conformitate cu obligaţiile asumate de
Contractant prin prezentul contract.
4.2 Implementarea contractului se realizează în cadrul proiectului “Sistemul Informatic
Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC - cod SMIS 2014+ 120025,
finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor
(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea
aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv Specific OS 2.3 „Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare”, în conformitate
cu prevederile Contractului de finanţare nr. 5/2.3.1/25.06.2018 încheiat între Ministerul
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Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020, Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020 și Ministerul Afacerilor Interne/DGCTI, în calitate de
beneficiar al finanțării. Achizitorul are calitatea de partener în cadrul proiectului
SIIEASC, conform Acordului de parteneriat nr. 1027/28.12.2017 semnat cu Ministerul
Afacerilor Interne, în calitate de lider de parteneriat.
Articolul 5. Preţul contractului - clauză obligatorie
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul aferent furnizării la destinaţia finală a tuturor
produselor specificate în Anexa la prezentul contract este de ______________ lei, la
care se adaugă _______________ lei reprezentând TVA.
5.2 (1) Preţul unitar al produselor, specificat în Anexa nr. 1 la prezentul contract, este
cel inclus de Contractant în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului
contract.
(2) Preţul unitar este exprimat în lei, fără TVA, în condiţia de livrare franco-destinația
finală şi include toate cheltuielile ocazionate de furnizarea produselor la destinaţia
finală, inclusiv prestarea serviciilor accesorii specifice perioadei de garanţie.
(3) Preţul unitar în lei va rămâne ferm şi nerevizuibil pe toată perioada de valabilitate a
prezentului contract.
Articolul 6. Durata contractului – clauză obligatorie
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar
nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului şi este valabil până la
data de __________, dată până la care vor fi livrate toate produsele ce fac obiectul
contractului, respectiv vor fi efectuate toate plăţile aferente.
6.2 Perioada de valabilitate specificată la art. 6.1 se referă în mod exclusiv la perioada
de executare a livrărilor și plăților aferente contractului şi nu include perioada de
garanţie care este de ___ ani de la data recepţiei.
6.3 Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de
garanţie menţionată la art. 6.2.
Articolul 7. Executarea contractului – clauză obligatorie
7.1 Executarea contractului începe la intrarea în vigoare a acestuia, fără a fi necesară
emiterea de către Achizitor a unui ordin de începere şi se va realiza cu respectarea
graficului de eșalonare a livrărilor prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
Articolul 8. Documentele contractului - clauză obligatorie
8.1 Documentele contractului sunt, în ordinea lor de prioritate:
a) contractul propriu-zis, inclusiv anexele sale;
b) actele adiţionale (după caz);
c) documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările făcute de Achizitor înainte de
termenul limită de depunere a ofertelor;
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d) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările făcute de

Contractant pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor;
e) garanţia de bună execuţie;
f) acordul de asociere (după caz);
g) lista subcontractanţilor şi contractele de subcontractare (după caz);
h) angajamentele ferme ale terţilor susţinători (după caz);
i) alte documente (după caz).
8.2 Actele adiţionale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.
Documentele menţionate la art. 8.1, părţi integrante ale contractului, se consideră a se
explica reciproc. În caz de ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi
interpretate în ordinea mai sus menţionată. În cazul în care, pe parcursul executării
contractului se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, parte a
documentaţiei de atribuire, inclusiv în clarificările la acesta, prevalează prevederile
caietului de sarcini şi clarificările făcute de Achizitor la acesta.
Articolul 9. Obligaţiile principale ale Contractantului - clauză obligatorie
9.1 Contractantul se obligă să furnizeze la destinaţia finală produsele ce fac obiectul
contractului în termenele prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul contract, să participe la
efectuarea recepțiilor și să presteze serviciile accesorii aferente perioadei de garanție.
În situaţia în care ultima zi a unui termen maxim de furnizare, aferent unui lot de
produse, se dovedește a fi o zi nelucrătoare, se va considera că termenul se încheie la
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
9.2 Contractantul se obligă să execute activităţile aferente implementării contractului la
standardele şi performanţele solicitate prin caietul de sarcini şi asumate prin propunerea
tehnică.
9.3 Contractantul garantează că produsele furnizate în baza contractului sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare
şi structura materialelor.
9.4 Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu
produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către Achizitor.
9.5 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin prezentul contract.
Articolul 10. Obligaţiile principale ale Achizitorului - clauză obligatorie
10.1 Achizitorul se obligă să primească produsele specificate în anexa la prezentul
contract, respectiv să recepţioneze şi să plătească preţul convenit, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
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10.2 Achizitorul are obligaţia de a elibera Contractantului documente constatatoare care
să conţină informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi
la eventualele prejudicii în termenul prevăzut de lege.
Articolul 11. Întârzieri în îndeplinirea contractului - clauză obligatorie
11.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive neimputabile Contractantului,
temeinic justificate, acesta nu poate respecta termenele maxime de furnizare prevăzute
în Anexa nr. 2, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorul. Orice
modificare a termenelor maxime de furnizare se face numai cu acordul prealabil al
acesteia din urmă şi se va materializa printr-un act adiţional la prezentul contract.
11.2 Cu excepţia cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a unui termen
de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a
solicita Contractantului plata de penalităţi conform prevederilor art. 15.1 din prezentul
contract.
Articolul 12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele – clauză specifică
12.1 Contractantul are obligaţia de a livra produsele la sediul Achizitorului, respectând
condiţia de livrare stabilită franco-destinația finală şi termenele de livrare stabilite,
specificate în anexa nr. 2 la prezentul contract.
12.2 La livrare, Contractantul va pune la dispoziţia Achizitorului următoarele documente
care însoţesc produsele:
a)aviz de însoţire a mărfii;
b)certificat de calitate şi garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d)documentaţie tehnică.
12.3 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost furnizate la sediul său
în termenul stabilit se face prin semnarea de primire pe avizul de însoţire a mărfii de
către reprezentantul autorizat al Achizitorului.
12.4 Asigurarea produselor pe timpul livrării şi a transportului de la locul de începere a
acestuia până la destinaţia finală, cade în sarcina Contractantului.
12.5 Dreptul de proprietate asupra produselor livrate va trece de la Contractant la
Achizitorului la data semnării procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă.
12.7 În cazul fiecărui lot de livrare în parte, se va considera că obligaţia de livrare a fost
îndeplinită integral în momentul în care toate produsele din cadrul lotului respectiv au
fost livrate şi recepţionate cantitativ şi calitativ, fapt materializat prin semnarea de către
reprezentanţii Achizitorului şi Contractantului a procesului-verbal de recepție cantitativă
și calitativă.
Articolul 13. Ambalare și marcare – clauză specifică
13.1 (1) Contractantul are obligaţia de a ambala produsele astfel încât acestea să facă
faţă, fără limitare, la manipulare dură, expunere la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţii, şi în aşa fel încât să asigure integritatea acestora pe timpul transportului,
manipulării şi depozitării, astfel încât produsele să ajungă în bună stare la destinaţia
finală.
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(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Contractantul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
13.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor se va
face respectând prevederile din standardele de execuţie a produselor livrate şi din
caietul de sarcini.
13.3 Ambalajele în care se livrează produsele vor corespunde Directivei Parlamentului
European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de
ambalaje (94/62/CE), iar costurile acestora intră în preţul bunurilor facturate.
13.4 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea
Achizitorului.
Articolul 14. Recepţie, inspecţii şi teste – clauză specifică
14.1 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se va efectua de către Achizitor şi
Contractant la destinaţia finală (sediul Achizitorului), într-un interval de maxim 10 zile
lucrătoare de la furnizarea tuturor produselor ce fac obiectul unui lot de livrare şi va
presupune efectuarea următoarelor operaţiuni:
a) recepţia cantitativă care va consta în inspectarea şi verificarea vizuală,
respectiv numărarea bucată cu bucată a produselor livrate, inclusiv a
materialelor/accesoriilor de instalare;
b) recepţia calitativă care va presupune teste funcţionale de bază complete în
vederea verificării respectării de către acestea a specificaţiilor tehnice din
caietul de sarcini şi propunerea tehnică.
14.2 În situaţia în care cu ocazia recepţiei cantitative-calitative se constată că nu au fost
livrate toate produsele sau toate componentele/accesoriile acestora, ce fac obiectul
livrării conform prezentului contract sau că vreunul din produsele testate nu corespunde
specificaţiilor tehnice, Achizitorului va avea dreptul de a respinge lotul respectiv, iar
Contractantul va avea obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a furniza
produsele/componentele/accesoriile lipsă şi/sau de a înlocui produsele/componentele/
accesoriile constatate defecte/neconforme în termen de maxim 10 zile de la
respingerea lotului respectiv, în caz contrar Achizitorul având dreptul de a aplica
penalităţi de întârziere. Termenul de furnizare a produselor/componentelor/accesoriilor
lipsă şi/sau de înlocuire a celor defecte se va adăuga termenului iniţial în care au fost
furnizate produsele, în vederea verificării respectării termenului maxim de furnizare
prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
14.3. (1) Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele furnizate sunt conforme
cu specificaţiile tehnice din propunerea tehnică, parte integrantă a contractului, se face
prin semnarea de către reprezentantul autorizat al Achizitorului a procesului-verbal de
recepție, care va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus. Se va
considera că recepţia produselor ce fac obiectul prezentului contract a fost finalizată
atunci când toate produsele aferente din cadrul unui lot au fost recepţionate cantitativ şi
calitativ la destinaţia finală. Data finalizării recepţiei se va înscrie în procesul-verbal de
recepție. În lipsa unei asemenea menţiuni, prin data finalizării recepţiei se va înţelege
data procesului-verbal de recepție.
14.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge
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produsele, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi
testate de către Contractant, anterior furnizării acestora la destinaţia finală.
Articolul 15. Facturarea şi plata – clauză obligatorie
15.1 Achizitorul va efectua plata fiecărei facturi aferente produselor livrate şi
recepţionate cantitativ şi calitativ, prin virament în contul de trezorerie al Contractantului,
în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii sau, în cazul în care factura a
fost primită anterior finalizării recepţiei cantitative și calitative, în termen de maxim 30 de
zile de la data finalizării recepţiei cantitative și calitative.
15.2 În cazul în care un subcontractant al Contractantului îşi exprimă opţiunea de a fi
plătit direct de către Achizitor, prevederile art.15.1 se aplică în mod corespunzător, plata
efectuându-se prin virament în contul de trezorerie al subcontractantului pentru partea
din contract executată de acesta, în baza procesului-verbal de recepție semnat de
Achizitor, Contractant şi subcontractant, sau de Achizitor şi subcontractant atunci când,
în mod nejustificat, Contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate
de către subcontractant.
15.3 Fiecare dintre facturile emise va purta menţiunea "Finanțat în cadrul POC, Axa
Prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c, cod SMIS 2014+ 120025, contractul de finanţare
nr. 5/2.3.1/25.06.2018".
Articolul 16. Garanția tehnică – clauză obligatorie
16.1 (1) Contractantul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract
sunt noi, nefolosite.
(2) Contractantul garantează că produsele livrate sunt conforme cu specificaţiile tehnice
din caietul de sarcini, asumate prin propunerea tehnică, şi că niciun produs nu va eşua
în a executa instrucţiunile din cauza defectelor în material şi manoperă, în situaţia în
care este corect utilizat pe perioada de garanţie.
16.2 (1) Toate produsele livrate în baza prezentului contract beneficiază de o perioadă
minimă de garanţie de ___ ani de la data recepţiei cantitative și calitative, consemnată
în procesul-verbal de recepție, fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor.
(2) În cazul livrării anticipate a unui lot de produse, perioada de garanţie a produselor
aferente lotului începe la data recepţiei cantitative și calitative, consemnată în procesulverbal de recepție și se termină la împlinirea a ____ ani de la termenul maxim de
furnizare aferent lotului respectiv, prevăzut în Anexa nr. 2.
16.3 Contractantul garantează ca în cazul în care produsul sau părţi ale sale nu mai
întrunesc specificaţiile agreate sau devin inutilizabile, total sau în orice formă (acest
lucru nu este cauzat de către acţiuni sau omisiuni ale Achizitorului sau unei terţe părţi),
pe durata perioadei de garanţie, Contractantul va corecta, cu titlu gratuit, astfel de erori,
defecte şi neconformităţi pentru respectivul produs.
16.4 Produsul sau părţile acestuia, defecte sau care nu mai întrunesc specificaţiile
agreate şi intră sub incidenţa garanţiei se predau la reparat, respectiv se primesc de la
reparat, la sediul Achizitorului.
16.5 Produsele defecte vor fi reparate sau înlocuite de către Contractant cu produse
identice, deplin funcţionale, având aceeaşi versiune de firmware/software cu cele care
au fost predate la reparat. Produsele reparate sau înlocuite se vor înapoia Achizitorului,
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la sediul acestuia, în termen de maxim 30 de zile de la predarea-primirea produselor
defecte.
16.6 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Contractantul, în scris, pentru orice
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.7 La primirea unei astfel de notificări, Contractantul are obligaţia ca în maxim 5 zile
de la primirea notificării să ridice de la sediul Achizitorului produsul defect, şi să
remedieze defecţiunea sau să înlocuiască produsul, fără costuri suplimentare pentru
Achizitor în termenul prevăzut la art. 16 alin. (5).
16.8 După efectuarea reparaţiei şi predarea produsului/subansamblului defect, între
Contractant şi Achizitorului se întocmesc documente de recepție.
16.9 Perioada de garanţie se va prelungi, pentru produsul în cauză (subansamblele,
după caz), cu durata totală a imobilizării.
16.10 În perioada de garanţie, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea
produsului, precum şi de remedierea defecţiunilor cad în sarcina Contractantului
(diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manoperă pentru reparare,
etc.).
16.11 Dacă Contractantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul
în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
pe cheltuiala Contractantului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe
care Achizitorului le poate avea faţă de Contractant prin contract.
16.12 (1) Contractantul va asigura la sediul Achizitorului un stoc de produse funcţionale,
dimensionat cantitativ şi reîmprospătat permanent la minim 5% din numărul produselor
livrate. Stocul va fi menţinut până la expirarea perioadei de garanţie a produselor livrate
și va servi la înlocuirea cu operativitate a produselor defectate în perioada de garanţie,
până la repararea acestora de către Contractant. Constituirea stocului de 5% este o
condiție obligatorie pentru semnarea documentelor de recepție.
(2) Stocul de produse va fi refăcut/reîntregit prin grija Contractantului, în termen de cel
mult 30 zile după finalizarea remedierii. Produsele din stoc rămân în proprietatea
Contractantului și vor fi restituite acestuia la expirarea perioadei de garanție.

Articolul 17. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor – clauză
obligatorie
17.1 Orice depăşire de către Contractant a termenelor maxime de furnizare specificate
în Anexa nr. 2 la prezentul contract, dă dreptul Achizitorului de a aplica penalităţi, în
funcţie de numărul zilelor de întârziere, prin aplicarea la valoarea produselor livrate cu
întârziere, a ratei anuale a dobânzii de referinţă aplicabile, comunicate de Banca
Naţională a României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referinţă
valabilă la data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se
aplică pentru întregul semestru respectiv.
17.2 În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţia de plată în termenul specificat
la art. 15.1, Contractantul va putea aplica dobânzi penalizatoare, calculate în funcţie de
numărul de zile de întârziere, prin aplicarea la valoarea plăţii efectuate cu întârziere a
ratei anuale a dobânzii de referinţă aplicabile, comunicate de Banca Naţională a
României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referinţă valabilă la
data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplică pentru
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întregul semestru respectiv.
17.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
17.4 Prevederile art. 17.1 şi art. 17.3 sunt aplicabile Contractantului şi în ipoteza în care
acesta întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică care
sunt datorate nerespectării angajamentului ferm de către terţul susţinător.
17.5 Contractantul garantează cesiunea către Achizitor a dreptului la plata de daune,
datorate nerespectării angajamentului ferm de către terţul susţinător.
Articolul 18. Garanţia de bună execuţie – clauză specifică
18.1 Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
cuantum de 5%, din valoarea fără TVA a contractului, în forma prevăzută în
documentaţia de atribuire, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea
contractului, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia.
18.2 Achizitorul va avea dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi va executa, va executa cu
întârziere sau în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are
obligaţia de a notifica acest fapt Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu
au fost respectate.
18.4 Achizitorul va restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
întocmirii procesului-verbal de recepție.
Articolul 19. Încetarea contractului – clauză specifică
19.1 Prezentul contract încetează, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în oricare din următoarele situaţii:
a) de drept, prin ajungerea la termen;
b) prin acordul de voinţă al părţilor, materializat printr-un act adiţional la
contract;
c) prin reziliere, în situaţiile descrise la art. 19.2;
d) în caz de acţiune a forţei majore pentru o perioadă mai mare de 6 luni,
care face imposibilă executarea obligaţiilor pentru părţile semnatare.
19.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în una din
următoarele situaţii:
a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană
relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene.
19.3 Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, acesta va fi îndreptăţit să recupereze
de la Contractant orice pierdere sau prejudiciu suferit, fără a renunţa la celelalte acţiuni
la care este îndreptăţit în baza prezentului contract.
19.4 Încetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al
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Contractantului dobândit anterior, în temeiul prezentului contract.
19.5 Partea care invocă încetarea contractului în condiţiile art. 19.1 lit. b) va notifica
celeilalte părţi cauza de încetare cu minim 30 de zile înainte de data la care încetarea
urmează să-şi producă efectele, specificând totodată motivele solicitării încetării
contractului.
(1) Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu va
avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
(2) Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu
avea niciun efect asupra obligaţiilor privind garanţia tehnică ce revin Contractantului
pentru produsele livrate anterior încetării contractului.
Articolul 20. Comunicări – clauză specifică
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie
să fie transmisă în scris, în limba română, prin poştă, fax sau e-mail.
20.2 Orice comunicare transmisă prin poştă va fi transmisă prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire, considerându-se că a fost primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal al destinatarului pe confirmarea de primire.
20.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, cu condiţia confirmării ulterioare
în scris a primirii comunicării.
Articolul 21. Amendamente – clauză specifică
21.1 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia, prin act adiţional. Orice act adiţional va fi valabil şi va produce efecte
numai dacă a fost semnat în prealabil de către reprezentanţii autorizați ai părţilor
semnatare.
21.2 Amendarea prezentului contract se va realiza cu respectarea prevederilor legale
stipulate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Articolul 22. Confidenţialitate – clauză specifică
22.1 Contractantul se obligă ca, atât pe durata prezentului contract, cât şi după
încetarea acestuia, să păstreze confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile
dobândite de la Achizitor înainte sau pe perioada de valabilitate a prezentului contract,
care au fost în mod expres desemnate ca fiind confidenţiale.
22.2 Contractantul va impune obligaţia de confidenţialitate personalului propriu care are
acces la informaţiile confidenţiale prin natura activităţii pe care o desfăşoară şi
garantează respectarea acestei obligaţii şi de către subcontractanţii săi.
22.3 În cazul încălcării de către una dintre părţi a obligaţiei de păstrare a
confidenţialităţii, partea respectivă va răspunde în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi va fi obligată să repare prejudiciul, direct sau indirect, provocat celeilalte părți.
Articolul 23. Cesiunea – clauză specifică
23.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
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asumate prin prezentul contract, acestea rămânând în sarcina sa astfel cum au fost
stipulate şi asumate inţial.
23.2 Contractantul poate cesiona drepturile sale de creanţă (dreptul de a încasa
contravaloarea produselor livrate în baza contractului), în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile art. 1570 Cod civil, numai pe baza acordului prealabil al Achizitorului, acord
ce va fi solicitat cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru cesiune.
23.3 Prin excepţie de la prevederile art. 23.2, în situaţia în care cesiunea de creanţă
priveşte activităţile efectiv executate în cadrul contractului de un subcontractant care şia exprimat opţiunea de a fi plătit direct de către Achizitorului, părţile sunt de acord că
prin semnarea prezentului contract, Achizitorului îşi exprimă acordul pentru realizarea
cesiunii de creanţă în favoarea subcontractantului respectiv, în acest caz având loc un
transfer de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant pentru partea din contract
executată de acesta în momentul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractul de
subcontractare, în condiţiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
23.4 Prevederile art. 23.2 sunt incidente şi subcontractanţilor în situaţia în care vor să
cesioneze sumele pe care le au de încasat de la Achizitor pentru partea/părţile din
contract care sunt îndeplinite de către aceştia.
Articolul 24. Subcontractarea – clauză specifică
24.1 Contractantul are obligaţia ca, în cazul în care subcontractează, să încheie
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
prezentul contract cu Achizitorul.
24.2 (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului contractele
încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.
24.3 (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor pentru modul în care
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.
(2) Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Contractant pentru modul în
care aceştia îşi îndeplinesc părţile lor din contracte.
24.4 Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai cu acordul prealabil al
Achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va avea influenţe asupra propunerii
tehnice şi propunerii financiare.
24.5 (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării
contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare
substanţială a contractului, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Contractantul va transmite Achizitorului informaţiile
prevăzute la art. 24.2 şi va obţine acordul acestuia privind eventualii noi subcontractanţi
implicaţi ulterior în executarea contractului. În vederea obţinerii acordului Achizitorului,
subcontractanţii vor transmite acestuia, prin Contractant, certificatele şi alte documente
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contract care
urmează să fie îndeplinite.
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24.6 În situaţia în care un subcontratant renunţă sau se retrage din contract,
Contractantul are obligaţia de a prelua partea din contract aferentă activităţii
subcontactate sau de a înlocui respectivul subcontactant cu unul nou.
Articolul 25. Forţa majoră – clauză specifică
25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2 (1) Forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei
părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
(2) Sunt considerate asemenea evenimente de forţă majoră: războaiele, revoluţiile,
incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale, restricţiile apărute ca urmare a
unei carantine, embargourile, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
(3) Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi.
25.3 Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi apariţia
evenimentului de forţă majoră, imediat şi în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la
apariţia acestuia, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
25.5 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi
plata de daune-interese.
Articolul 26. Soluţionarea litigiilor – clauză specifică
26.1 Achizitorul şi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei
în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea prezentului contract.
26.2 Dacă după 30 de zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi
Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente
din România.
Articolul 27. Limba care guvernează prezentul contract subsecvent – clauză
specifică
27.1 - Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
Articolul 28. Legea aplicabilă contractului – clauză specifică
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28.1 – Prezentul contract va fi interpretat conform legislaţiei române.
Articolul 29. Terţul susţinător – clauză specifică
29.1. În cazul în care Contractantul întâmpină dificultăţi/este în imposibilitatea
îndeplinirii obligaţiilor pentru care a primit susţinerea unui terţ, acesta din urmă se va
substitui Contractantului pentru îndeplinirea completă a obligaţiilor ce fac obiectul
prezentului contract, în conformitate cu angajamentul ferm încheiat in acest sens.
29.2 Achizitorul va avea dreptul să urmărească orice pretenţie la daune pe care
Contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru respectarea
obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.
29.3 Terţul susţinător răspunde în mod solidar cu Contractantul pentru executarea
contractului. Răspunderea solidară a terţului se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de
către acesta a obligaţiilor asumate prin angajament.
Articolul 30. Dispoziţii finale – clauză specifică
28.1 (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul ca în situaţia în care nu îi sunt asigurate fonduri în
cuantumul necesar implementării contractului şi efectuării plăţilor către Contractant să
notifice în scris Contractantului suspendarea de drept a executării contractului, fără a fi
necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau de arbitraj. Suspendarea
executării contractului poate fi invocată de Achizitor de cel mult două ori pe perioada de
valabilitate a contractului şi va fi limitată de fiecare dată la o perioadă de 60 de zile,
perioadă calculată de la data emiterii notificării de către Achizitor.
(2) Reluarea executării contractului se va face în baza notificării emise în acest sens de
către Achizitor, efectele suspendării încetând de drept la data emiterii notificării de
reluare. Prin excepţie, în situaţia în care Achizitorul nu emite notificarea de reluare a
executării contractului până la expirarea perioadei de suspendare menţionată în
notificarea de suspendare transmisă conform alin. (1), efectele suspendării vor înceta
de drept la expirarea acestei perioade, iar părţile vor executa în continuare obligaţiile
contractuale asumate conform prevederilor existente în contract.
(3) Notificarea de suspendare a executării contractului, respectiv cea de reluare, emise
conform alin. (1) şi (2) produc efecte depline de la data emiterii lor.
28.2 Achizitorul nu poate fi ţinut responsabil pentru nicio pierdere sau prejudiciu cauzat
Contractantului sau pe care acesta este posibil să-l sufere ca urmare a aplicării
prevederilor art. 28.1.
28.3 În situaţia în care o clauză din prezentul contract sau o parte a unei clauze devine
nulă sau inaplicabilă, celelalte clauze sau părţile neafectate ale respectivei clauze îşi
vor păstra valabilitatea şi vor continua să-şi producă efectele.
28.4 Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă fără echivoc că au luat la
cunoştinţă de conţinutul tuturor clauzelor acestuia, inclusiv cele considerate ca
neuzuale, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art. 1203 din Codul
Civil, şi declară că le acceptă în mod expres.
28.5 Datele cu caracter personal prelucrate de părți în derularea prezentului contract se
supun dispozițiilor Regulamentului U.E. 679/2016 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
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abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și
scopul prelucrării este legat doar de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor stipulate în
prezentul contract.
Părţile au înţeles să încheie azi………...2018 prezentul contract în 2 exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valabilitate.

Pentru şi în numele
Achizitorului
(denumirea Achizitorului)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________
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Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________
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Anexa nr. 1 la Contractul nr. _________ din _________

LISTA DE CANTITĂŢI ŞI PREŢURI
- lei Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Cantitate

Preţ unitar
fără TVA

Valoare totală
fără TVA

Valoare totală
cu TVA -

0
1

1

2

3

4 = 2*3

5=4*119%

TOTAL

Pentru şi în numele
Achizitorului
(denumirea Achizitorului)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________
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Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________
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Anexa nr. 2 la Contractul nr. _________ din _________

GRAFICUL DE LIVRARE

(se va completa la momentul semnării contractului)

Pentru şi în numele
Achizitorului
(denumirea Achizitorului)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________
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Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________

