
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

 Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina R.A.
RO 330091 Deva, Aleea Parcului, nr.21, Tel./Fax: (004) 0254 211569

e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro, web: http://www.gradiste.ro

Nr. 705/14.05.2010 

Către,

_________________________________________

Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Grădiştea 
Muncelului – Cioclovina R.A., cod fiscal RO25658983, cu sediul în Deva, str. Aleea Parcului,  
nr. 21, telefon/fax 0254 211569, e-mail:  apngmc@deva.rosilva.ro, vă solicită ofertă de preţ 
pentru achiziţionarea – prin achiziţie directă - de „Furnizare de sisteme informatice”, criteriul 
de atribuire preţul cel mai scăzut.

 Ofertele se pot depune personal la sediul Administraţiei parcului, pe fax, sau pe e-mail,  
până în data de 21 mai 2010.

În continuare este prezentat caietul de sarcini i modelul de contract.ș

DIRECTOR,

Ing. LUCIAN STRATULAT

mailto:apngmc@deva.rosilva.ro


CAIET DE SARCINI

Achiziţia de sisteme informatice în cadrul 
proiectului „Elaborarea măsurilor de 

conservare şi monitorizare în vederea 
revizuirii planului de management al 

Parcului Natural Grădiştea Muncelului – 
Cioclovina”

2



CUPRINS

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA                                                      ..................................................  1  

 Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina R.A.                ............  1  

Autoritatea contractantă                                                                                      .............................................................................  4  

Sursa de finanţare                                                                                                ............................................................................................  4  

Informatii despre proiect                                                                                      ..................................................................................  4  

Descrierea proiectului                                                                                    ................................................................................  4  

Obiectivul proiectului                                                                                     .................................................................................  4  

Obiective specifice                                                                                         ....................................................................................  4  

Locul de implementare al proiectului                                                             ........................................................  5  

Durata totala a proiectului                                                                             .........................................................................  5  

Obiectul achiziţiei                                                                                                 ............................................................................................  5  

Durata contractului                                                                                              .........................................................................................  5  

Valoarea contractului                                                                                           .......................................................................................  5  

Scopul contractului                                                                                               ...........................................................................................  5  

Cerinţe specifice privind achizitionarea produselor                                              ..........................................  5  

Descrierea produselor                                                                                    ................................................................................  5  

Cerinte privind sistemele informatice                                                            ......................................................  5  

Responsabilitati:                                                                                            ........................................................................................  6  

3



Autoritatea contractantă     

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA

Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina R.A.

Cod fiscal: RO25658983

Adresa poştală: Deva, Str. Aleea Parcului, nr. 21, județul Hunedoara, 
cod postal 330091

Telefon / Fax: 0254.211.569

Adresa e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro

Sursa de finanţare

Proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului  de  finanțare  încheiat  cu  Ministerul  Mediului  și  Pădurilor,  în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial 
„Mediu”.

Informatii despre proiect

Descrierea proiectului

Proiectul  vizează elaborarea de studii premergătoare revizuirii planului 
de management (elaborat,  dar neaprobat) pentru Parcul  Natural  Grădiştea 
Muncelului – Cioclovina (PNGM-C).

Specificul  Parcului  Natural  Grădiştea  Muncelului  –  Cioclovina  îl 
reprezintă  sistemul  carstic  deosebit  de  extins  şi  de  complex,  care 
adăposteşte peşteri valoroase atât din punct de vedere al biodiversităţii, cât 
şi  sub  aspect  paleontologic,  geologic  şi  cultural.  Datorită  acestor 
caracteristici,  chiropterele  prezente  aici  reprezintă  un  grup  sistematic 
deosebit  de important  nu doar  pentru  faptul  că  majoritatea speciilor  sunt 
protejate  (fiind  prezente  în  Directiva  Habitate),  ci  datorită  semnalării 
prezenţei  a  numeroase  specii  şi  colonii  de  maternitate  şi  hibernare  în 
peşterile aflate pe teritoriul parcului.

Obiectivul proiectului

Identificarea,  stabilirea  şi  formularea  pachetului  de  măsuri  privind 
conservarea şi monitorizarea speciilor și habitatelor în scopul actualizării şi 
revizuirii planului de management al Parcului Natural Grădiştea Muncelului-
Cioclovina.

Obiective specifice 
1. Revizuirea  planului  de  management  al  Parcului  Natural  Grădiştea 

Muncelului- Cioclovina ca sit Natura 2000 (SCI şi SPA);
2. Menţinerea\  Îmbunătăţirea  stării  de  conservare  favorabilă  pentru  6 

tipuri de habitate şi 22 specii de interes comunitar şi naţional;
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3. Realizarea a 166 de hărţi pentru 44 de specii şi 17 habitate de interes 
comunitar şi naţional;

4. Creşterea gradului  de  educaţie  şi  conştientizare  privind  protecţia  şi 
conservarea florei şi faunei PNGM-C cu 83% pentru un număr de 75700 
persoane;

5. Creşterea capacităţii instituţionale prin dezvoltarea parcului tehnologic 
existent şi instruirea personalului APNGM-C.

Locul de implementare al proiectului 

Parcul  Natural  Grădiştea  Muncelului  –  Cioclovina,  situat  în  judeţul 
Hunedoara,  pe  teritoriul  administrativ  al  comunelor:  Pui,  Baru,  Băniţa, 
Orăştioara de Sus, Boşorod.  

Durata totala a proiectului

Proiectul  este  prevazut  a  se  realiza în  termen  de  40  luni,  de  la 
01.04.2010 pana la data de 31.07.2013.

Obiectul achiziţiei 

Achiziţionarea  de  sisteme  informatice  necesare  pentru  buna 
functionare a UIP în cadrul proiectului „Elaborarea măsurilor de conservare şi 
monitorizare în vederea revizuirii planului de management al Parcului Natural 
Grădiştea Muncelului – Cioclovina”

Durata contractului 

Inceperea activitatii este prevazuta a incepe în data de  01.06.2010, 
iar perioada de desfasurare este 01.06.2010 - 01.07.2010.

Valoarea contractului

14.762 lei. Pretul nu include TVA.

Scopul contractului

Scopul contractului este achizitionarea de sisteme informatice.

Cer  inţe specifice privind achizitionarea produselor  

Descrierea produselor

Serviciile contractate consta în achizitionarea de sisteme informatice 
necesare desfasurarii proiectului.

Pentru realizarea unui management performant, atât pe perioada de 
derulare  a  proiectului,  cât  şi  după  terminarea  acestuia  sunt  necesare 
echipamente  informatice  pentru  realizarea  campaniilor  de  conştientizare 
(videoproiector, laptop) cât şi realizarea caietelor de sarcini, a rapoartelor, a 
prelucrării datelor în vederea publicării.

Cerinte privind sistemele informatice  

Lista produselor (can  tități și specificații tehnice)  
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1. Sistem integrat PC (2 buc): Intel DUAL CORE E2180/1024MB (minim) 
DDR2/MB INTEL 945P/VGA GF200GS 256/512MB PCI-EX/320GB SATA2 
16MB/DVDRW LG/TASTATURĂ/MOUSE OPTIC/REȚEA 10/100/SOUND 
6CH./CASE 450W (minim).

2. Monitor LCD (2 buc): 19” 1280X1024.

3. Notebook (1 buc): 15.4” WXGA – Core 2 Duo T7250 – nVidia G9300 
256MB VRAM – VC 1.3Mp – 2GB DDRII667-250G SATA HDD – DVD/RW 
SuperMulti DL – 802.11a/b/g WLAN-Blue Tooth – 9 cell + Geantă.

4. Multifuncțională (1 buc): A4, 600x600 dpi resolution print, 20 ppm, 
laser Print, Scan, Copy, Fax, ADF, Network ready, fax memory: 256 
pages, Answering Machine Hook Up: Yes, Scanner Resolution: 
600x1200 dpi (9600x9600 enhanced), Copy speed: 20 copies per 
minute.

5. Surse (2 buc): UPS Line Interactive 1000VA + Software inclus.

6. Sistem de operare (3 buc): Windows 7 Professional.

7. Licență program Office (3 buc): MICROSOFT Office Small Business 
Ed 2007.

8. Antivirus (3 buc): NOD 32 Antivirus.

9. Global Mapper (2 buc).

10.Videoproiector (1 buc): Professional Series Brightness 2200 ANSI; 
4000 hrs (minim) lamp life (Eco Mode).

Responsabilitati:

 ofertantul  se obliga sa ofere garantie de 2 ani și service gratuit în 
aceasta perioada pentru echipamentele livrate;

 ofertantul  se obliga sa asigure instalarea sistemelor informatice;
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Contract de furnizare
de sisteme informatice

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie  publică,  a  contractelor  de concesiune  de lucrări  publice  şi  a  contractelor  de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii, 

între

.........................................................................  denumirea  autorităţii  contractante 
adresa................................................................,  telefon/fax  .............................................., 
număr  de  înmatriculare  ............................................,  cod  fiscal  ..................................., 
cont  trezorerie  …………………………………………………………………………, 
reprezentată  prin  ……………....................................................................,  (denumirea 
conducătorului),  funcţia...............................................,  în  calitate  de  achizitor,  pe  de o 
parte,

şi 

…….............................................……………......................denumirea  operatorului  
economic adresă  .........................................telefon/fax  .....................  număr  de 
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, 
bancă)..........................................................................  reprezentată 
prin  .............................................................  (denumirea  conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
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2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor  şi  furnizor -  părţile  contractante,  aşa  cum  sunt  acestea  numite  în 
prezentul contract;
c. preţul  contractului -  preţul  plătibil  furnizorului  de  către  achizitor,  în  baza 
contractului,  pentru  îndeplinirea  integrală  şi  corespunzătoare  a  tuturor  obligaţiilor 
asumate prin contract;
d. produse -  echipamentele,  maşinile,  utilajele,  orice  alte  bunuri,  cuprinse  în 
anexa/anexele  la  prezentul  contract,  pe  care  furnizorul  se  obligă,  prin  contract,  să  le 
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii  aferente  livrării  produselor,  respectiv  activităţile  legate  de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, 
asistenţa  tehnică  în  perioada  de  garanţie  şi  orice  alte  asemenea  obligaţii  care  revin 
furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
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. Originea 
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – 
Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. 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 contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 
a  unei  carantine,  embargou,  enumerarea  nefiind  exhaustivă,  ci  enunţiativă.  Nu  este 
considerat  forţă  majoră  un eveniment  asemenea celor  de mai  sus  care,  fără  a  crea  o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
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 în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

8



 4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze şi să întreţină sisteme informatice 
pentru buna func ionare a UIP în cadrul proiectului cu titlul  „Elaborarea măsurilor deț  
conservare  şi  monitorizare  în  vederea  revizuirii  Planului  de  Management  al  Parcului 
Natural  Grădiştea  Muncelului  –  Cioclovina”,  finanţat  prin  Programul  Operaţional 
Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management 
pentru protecţia naturii, DMI Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management 
pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, în perioada/perioadele convenite şi 
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare: „Contract de furnizare de sisteme informatice”.

                                               

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate 
şi  al  serviciilor  accesorii  prestate,  plătibil  furnizorului  de  către  achizitor,  conform 
graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

4.4. (1) Plata contractului  se va  face în baza facturilor emise de furnizor. 
(2)  Furnizorul  va  emite  factura  corespunzătoare  fiecărei  livrări  numai  după  ce  va  fi 
notificat în scris de achizitor asupra recepţiei produselor furnizate, aşa cum se precizează 
la punctul 11 din prezentul contract.
(3) Plata facturilor parţiale/finală se va face în 5 (cinci) zile calendaristice de la virarea 
sumei de către finanţatorul POS MEDIU în contul achizitorului.

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 1 lună.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăți;
e) garanţia de bună execuţie;
f) acte adiţionale, dacă există.

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să 
instaleze.................................................(denumirea  produselor  şi  cantitatea),  produsele 
definite în prezentul contract.
7.2-  Furnizorul  se  obligă  să  furnizeze  produsele  la  standardele  şi/sau  performanţele 
prezentate în propunerea tehnică. 
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7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute 
prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) 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
ii)  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.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1.-Achizitorul se obligă să achiziţioneze,  respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul fiecărei facturi parţiale către furnizor în 
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data virării sumei de către finanţatorul POS 
MEDIU. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt 
timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita restituirea întregii sume 
plătite până în acel moment.
9.2 - În cazul în care achizitorul  nu onorează facturile  în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1%  din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a 
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 
a contractului.
9.5. - În cazul în care furnizorul denunţă unilateral prezentul contract, acesta va fi obligat 
la  plata  unei  sume  egală  cu  valoarea  totală  a  contractului  diminuată  în  cuantum 
corespunzător  stadiului  de   realizare  a  contractului,  după  cum reiese  din  graficul  de 
îndeplinire a contractului, la care se adaugă daune-interese de 10% din valoarea totală a 
contractului.

10



Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 – Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte 
de începerea execuţiei contractului, în cuantum de 2% din valoarea totală a contractului, 
pentru perioada aferentă duratei contractului, respectiv 1 lună. Garanţia de bună execuţie 
se  va  constitui  prin  Scrisoare  de  garanţie  bancară  în  original,  care  devine  anexă  la 
contract. 
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de  
bună execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită 
ordinul de începere a contractului numai după ce  furnizorul a facut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător  obligaţiile  asumate  prin  prezentul  contract.  Anterior  emiterii  unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14 
zile de la data îndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor asumate prin contract.
(se precizează modul de restituire şi termenul) 
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere 
a recepţiei  provizorii  şi a recepţiei  finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 
prezentul contract. 
(2)  Achizitorul  are  obligaţia  de  a  notifica,  în  scris,  furnizorului  identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se 
vor face la destinaţia finală a produselor. 
(se precizează destinaţia finală a produselor) 
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are 
obligaţia:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b)  de  a  face  toate  modificările  necesare  pentru  ca  produsele  să  corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va 
fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, 
cu sau fără  participarea  unui  reprezentant  al  achizitorului,  anterior  livrării  acestora la 
destinaţia finală.
11.6.- Recepţia produselor se va face pe baza procesului-verbal de recepţie încheiat după 
îndeplinirea cerinţelor menţionate la clauzele 11.1-11.4 din prezentul contract.
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11.7 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

12. Ambalare şi marcare
12.1 -  (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără  limitare,  la  manipularea  dură  din  timpul  transportului,  tranzitului  şi  expunerii  la 
temperaturi  extreme,  la  soare  şi  la  precipitaţiile  care  ar  putea  să  apară  în  timpul 
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 
finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul 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.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta  strict  cerinţele  ce  vor  fi  special  prevăzute  în  contract,  inclusiv  cerinţele 
suplimentare. 
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către  
achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei  coletelor  (paleţi  de  lemn,  foi  de  protecţie  etc.)  rămân  în  proprietatea 
achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1  -  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  livra  produsele  la  destinaţia  finală  indicată  de 
achizitor, respectând:

a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit. 

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 
achizitorului,  cât  şi,  după  caz,  societăţii  de  asigurări  datele  de  expediere,  numărul 
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total 
se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul 
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 

14. Asigurări
14.1 -  Furnizorul are  obligaţia  de a asigura complet  produsele  furnizate  prin contract 
împotriva  pierderii  sau  deteriorării  neprevăzute  la  fabricare,  transport,  depozitare  şi 
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit. 
(se precizează termenul comercial de livrare)

15. Servicii 
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
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15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, 
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie 
asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate 
prin  contract  nu  vor  avea  niciun  defect  ca  urmare  a  proiectului,  materialelor  sau 
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres 
de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor 
funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică. 
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4  -  La  primirea  unei  astfel  de  notificări,  furnizorul  are  obligaţia  de  a  remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită,  fără costuri suplimentare 
pentru achizitor.  Produsele care, în timpul perioadei de garanţie,  le înlocuiesc pe cele 
defecte  beneficiază  de o nouă perioadă de garanţie  care decurge  de la  data  înlocuirii 
produsului. 
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)
16.5 - Dacă furnizorul,  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  furnizorului  şi  fără  a  aduce  niciun  prejudiciu  oricăror  alte  drepturi  pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea pre ului contractuluiț
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2. - Pre ul contractului se men ine ferm în lei pe durata derulării contractului.ț ț

18. Alte responsabilităţi ale prestatorului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a executa furnizarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor 
informatice  prevăzute  în  contract  cu  profesionalismul  şi  promptitudinea  cuvenite 
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
18.2  -  Furnizorul  este  pe  deplin  responsabil  de  a  executa  furnizarea,  instalarea  şi 
întreţinerea sistemelor informatice prevăzute în contract în conformitate cu graficul de 
îndeplinire a contractului convenit. 
(se precizează anexa ce conţine graficul de îndeplinire a contractului)

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1  -  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  îndeplini contractul  de  furnizare  în 
perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.
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19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare 
sau de prestare a serviciilor,  atunci  acesta are obligaţia de a notifica  achizitorul în 
timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului.

20. Subcontractanţi1

20.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.
20.2 -  (1)  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  prezenta  la  încheierea  contractului  toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2)  Lista  subcontractanţilor,  cu  datele  de  recunoaştere  ale  acestora,  cât  şi  contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi 
îndeplineşte contractul.
(2)  Subcontractantul  este  pe  deplin  răspunzător  faţă  de furnizor  de modul  în  care  îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
20.4  -  Furnizorul  poate  schimba  oricare  subcontractant  numai  dacă  acesta  nu  şi-a 
îndeplinit  partea  sa  din  contract.  Schimbarea  subcontractantului  va  fi  notificată 
achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - 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.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona 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 din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1  -  Achizitorul  şi  furnizorul  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 legătură cu îndeplinirea contractului.

1 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării.
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22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil  o divergenţă  contractuală,  fiecare poate solicita  ca 
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României,  
fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
 
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2)  Orice  document  scris  trebuie  înregistrat  atât  în  momentul  transmiterii,  cât  şi  în 
momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail  
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au în eles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)ț  
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
(se precizează data semnării de către părţi).  

 Achizitor, Furnizor,
............................ .............................. 
(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)

LS LS
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