PROIECT DE
CONTRACT DE FURNIZARE
privind [Titlul Contractului (ex.: „Achiziția publică de [completați, după caz, utilajul])
Prezentul Contract de achiziție publică de produse, denumit în continuare „Contract”, s-a încheiat
având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea
nr. 98/2016”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia,
încheiat în data de [zz/ll/aaaa],
intre
Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. – Filiala a C.N. ROMARM S.A., cu sediul in Bumbesti - Jiu,
str. Parangului, nr. 59, cod 215100, judetul Gorj, telefon/fax 0253 463860: 0253 483868/ 0253463193,
numar de inmatriculare la Registrul Comertului J18/330/28.12.2001, cod fiscal R 14373832, cont bancar
RO93RNCB0149042106660001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Gorj, reprezentata prin:
Director General - ing. Dadalau Dumitru, si Director economic - ec. Ditescu Ana, in calitate de Autoritatea
contractanta, pe de o parte
şi
furnizorul …………………….., cu sediul in ……………, strada …………., nr. …., cod postal
…………, jud. …….., telefon/fax …………., numărul de inmatriculare …………….., codul fiscal
……………….., cont bancar …………………………………, deschis la ………………………….,
Sucursala …………………., reprezentata prin ………………………………………………………………..,
în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract.
denumite, în continuare, împreună, "Părțile", au convenit încheierea prezentului Contract.
1. Definitii
1.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
(a) Autoritate contractanta și Furnizor - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul
Contract;
(b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție
publică/sectorială de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
(c) Caiet de Sarcini – anexa 1 la Contract, care include obiectivele, sarcinile, specificațiile și caracteristicile
Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității
contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Furnizor
și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Furnizor, inclusiv niveluri de calitate,
performanță, protecție a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranță și altele asemenea, după caz, precum
și cerințe aplicabile Furnizorului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la
dispoziția Autorității contractante;
(d) Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
(e) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Furnizorul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016,
drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;
(f) Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Furnizorului de a exprima o opinie
profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate
intereselor Autorității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu
alte angajamente, trecute sau prezente, ale Furnizorului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile
oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Furnizorului, în condițiile Legii nr. 98/2016,
în cazul în care este aplicabil;
(g) Contract - prezentul Contract de achiziție publică de produse care are ca obiect furnizarea [se precizează
denumirea produselor ce vor fi achiziționate] (și toate Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă și Furnizor, care are ca obiect furnizarea
de Produse.
(h) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Furnizor și un terț ce dobândește calitatea de
Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Furnizorul subcontractează Subcontractantului
partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;
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(i) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul, care este acordată de către instanța de judecată
ca despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă
Parte;
(j) Dispoziție - document scris(ă) emis(ă) de Autoritatea contractantă în executarea Contractului și cu
respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016, și a normelor de aplicare a acesteia;
(k) Documentele Autorității contractante - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau
implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri,
regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Autoritatea
contractantă și necesare Furnizorului în vederea realizării obiectului Contractului;
(l) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte,
respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională, legală sau stabilita
de instanța de judecata a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata de
furnizare a Produselor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât
durata reală de furnizare a Produselor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata
Contractului cuprinde și intervalele de timp în care furnizarea Produselor este suspendată sau prelungită.
Durata de furnizare a Produselor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata
Contractului.
(m) Contractul este considerat finalizat atunci când furnizorul:
i.
a realizat toate activitățile stabilite prin Contract și a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este
stabilit în Oferta sa și în Contract,
ii.
a remediat eventualele Neconformități care nu ar fi permis utilizarea Produselor de către Autoritatea
contractantă, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin
Caietul de Sarcini;
(n) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea
obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale,
acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări
de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor
corespunzătoare de diligență;
(o) Întârziere - orice eșec al Furnizorului sau al Autorității contractante de a executa orice obligații
contractuale în termenul convenit;
(p) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la
Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul
român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența
comunitară;
(q) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
(r) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare,
inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio,
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor
obținute în cadrul Contractului;
(s) Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța,
calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă
și/sau care fac Rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt
prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la
obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse
ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract;
(t) Ofertă - actul juridic prin care Furnizorul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere
juridic, în acest Contract de achiziție publică de Produse și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea
Tehnică precum și alte documente care au fost menționate în Documentația de Atribuire;
(u) Penalitate – suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile
contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a
unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin
Documentele Contractului;
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(v) Personal - persoanele desemnate de către Furnizor sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru
îndeplinirea Contractului;
(w) Prețul Contractului - Prețul plătibil Furnizorului de către Autoritatea contractantă, în baza și în
conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Furnizorului și a documentației de atribuire, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;
(x) Prejudiciu – paguba produsă Autorității Contractante de către Furnizor prin neexecutarea/ executarea
necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
(y) Proces-Verbal de Recepție a Produselor la Furnizor- documentul prin care sunt acceptate Produsele
realizate de catre furnizor, întocmit de Furnizor și semnat de Autoritatea contractantă, prin care aceasta din
urmă confirmă realizarea în mod corespunzător de către Furnizor a produselor și că acestea au fost acceptate
de către Autoritatea contractantă, in vederea livrarii acestora la sediul autoritatii contractante;
(z) Proces Verbal de Recepție si Punere in Functiune – document care se întocmește de catre Autoritatea
contractanta, la data punerii în funcțiune, pentru utilajele și instalațiile care necesită montaj și probe
tehnologice, acestea considerându-se puse în funcțiune la terminarea probelor tehnologice, reprezentand
operațiunea prin care Autoritatea contractantă își exprimă acceptarea față de produsele furnizate în cadrul
contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;
(aa) Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de
Furnizor ca urmare a Produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
(bb)
Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat
ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de
comunicare în cadrul Contractului;
(cc) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi respectate de
către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe care Furnizorul este
obligat să le respecte în furnizarea tuturor Produselor incluse în prezentul Contract;
(dd)
Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau
furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul
Contractului, răspunzând în fața Furnizorului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în
acest scop;
(ee) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit
prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și
se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment
sau s-a realizat un act al Autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui
termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
(ff) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres
că sunt zile lucrătoare.
2. Interpretare
2.1.
În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers,
acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2.
În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele
achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.
3. Obiectul principal al contractului :
3.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta furnizarea, montarea si punerea in functiune la sediul
autoritatii contractante de catre furnizor, a utilajelor ce au facut obiectul achizitiei:
- .................................................................................................
- ................................................................................................
( denumirea utilajelor care urmeaza sa fie furnizate)
precum si obligatia acestuia de a presta serviciile de intretinere si sa asigure service-ul in perioada de
garantie, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini, Anexa nr. 2
– Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în
vigoare.
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4. Prețul Contractului
4.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească furnizorului Prețul total convenit prin prezentul Contract
pentru achiziție publică a utilajelor, mentionate la art. 3.1, în sumă de ................................. , la care se
adaugă TVA în valoare de [.......................... lei, conform prevederilor legale.
Pretul cuprinde contravaloarea tuturor componentelor necesare pentru a realiza cerintele minime impuse
prin caietul de sarcini aferent fiecarui utilaj in parte, respectiv toate cheltuielile pe care furnizorul le va avea
catre autoritatea contractanta privind :
- furnizarea, montarea si efectuarea probelor de functionare (mers in gol si mers in sarcina) a utilajului,
asistenta tehnica de punere in functiune si instruirea personalului ce-l va deservi, conform specificatiilor din
caietul de sarcini;
- furnizarea tuturor subansamblurilor/partilor componente necesare punerii și mentinerii in functiune;
- furnizarea sculelor si dispozitivelor, precum si a verificatoarelor si contraverificatoarelor necesare
pentru fiecare utilaj in parte, pentru o producție anuala, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci
zile/saptamana.
4.2. Prețul Contractului este ferm. Pentru utilajul livrat si pentru serviciile prestate, platile datorate de
autoritatea contractanta furnizorului sunt cele declarte de catre furnizor in propunerea financiara, care este
anexa a contractului.
5. Durata Contractului
5.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si prezentarii de catre furnizor a
originalului garantiei de buna executie, ce se va consititui in conformitate cu prevederile art. 10.1. din
contract (respectiv art. 40 din H.G. nr. 395/2016).
5.2. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada inscrisa in oferta, in termen de
maxim 12 luni de la data semnarii contractului.
6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1;
b) Propunerea tehnica, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2;
c) Propunerea financiara, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 3;
d) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – anexa nr. ....;
e) Acordul de asociere, dacă este cazul – anexa nr. ...;
f) Contractul de subcontractare, dacă este cazul – anexa nr.......
(se enumera si documentele pe care partile le înteleg ca fiind ale contractului, dupa caz, pot fi adaugate si
documente cum ar fi:
- Fisa tehnica a produsului;
- Instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;
- Conventia pe linie de SSM, aparare impotriva incendiilor si protectia mediului;
- Alte anexe la contract)
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.
7. Caracterul confidential al contractului
7.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
7.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
8. Drepturi de proprietate intelectuala
8.1. Furnizorul are obligatia de a despagubi autoritatea contractanta impotriva oricaror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu produsul furnizat, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre autoritatea contractanta.
9. Atributiile si responsabilitatile partilor
9.1. Atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante:
- Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Furnizorului, cu promptitudine, orice informații și/sau
documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care
Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Furnizor,
termenele stabilite în sarcina Furnizorului pentru furnizarea utilajelor se prelungesc în mod corespunzător.
- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.
- Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea
datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Furnizorului în vederea îndeplinirii Contractului. În
acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Furnizorului sunt însușite de
către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat
respectivele documente.
- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Furnizorul pentru furnizarea informațiilor pe
care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
- Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului,
persoana/persoanele de contact.
- Autoritatea contractanta va achizitiona, respectiv va cumpara si plati pretul convenit în prezentul contract.
- Autoritatea contractanta va asigura accesul personalului furnizorului în locaţiile sale, în vederea îndeplinirii
de către acesta a obligaţiilor ce-i revin, potrivit caietului de sarcini şi ofertei acestuia.
- Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze utilajele furnizate și să certifice conformitatea astfel
cum este prevăzut în Caietul sarcini.
- Autoritatea Contractantă poate notifica Furnizorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea utilajelor.
Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul
de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge utilajul livrat, pe motive de calitate.
- Recepția utilajelor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini, art. 5 – Receptia
utilajelor.
- Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Furnizor, în termen de maxim 10
de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini – art. 6
Modalitati si conditii de plata.
9.2. Atributiile si responsabilitatile furnizorului:
- Furnizorul se angajeaza sa respecte toate clauzele contractuale.
- Furnizorul va respecta toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini şi în ofertă.
- Furnizorul va furniza utilajele la sediul autoritatii contractante și, își va îndeplini obligațiile în condițiile
stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza
căreia i-a fost adjudecat contractul, inclusiv obligatia de: livrare de scule, dispozitive, verificatoare si
contraverificatoare necesare pentru realizarea unei productii anuale, in două schimburi pe zi a câte 8
ore/schimb, cinci zile/săptămână, precum si cele privind instruirea personalului operator privind modul de
exploatare, intretinere, precum si respectarea normelor de sanatate si securitate operationala si situatii de
urgenta, conform instructiunilor date de producator si a prevederilor legale in vigoare, instruirea finalizanduse printr-un proces verbal de instruire semnat de reprezentantii ambelor parti.
- Furnizorul va livra si instala utilajul, la sediul indicat, în termenul stabilit, cu atenție, eficiență și diligență,
cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare,
împreună cu procesul verbal de predare-primire, avizul de însoţire, certificatul de garantie si de conformitate
al utilajului.
- Furnizorul va asigura in perioada de garantie piesele de schimb defectate si suport tehnic pentru utilaj.
- Furnizorul va raspunde de calitatea utilajului livrat.
- Furnizorul se obliga sa despagubeasca autoritatea contractanta împotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau în legatura cu produsele achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o
astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre autoritatea
contractanta.
- Furnizorul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
semnarea contractului de ambele părți.
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- Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său,
implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de
calitate în vigoare.
- În cazul în care Furnizorul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia
vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.
- Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru
realizarea Contractului.
- Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele
și suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.
- Furnizorul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului,
persoana/persoanele de contact.
- Furnizorul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. Furnizorul
are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal
specializat pe toată durata implementării Contractului. Furnizorul trebuie să se asigure că, pentru toată
perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activități va îndeplini obligațiile stabilite în
sarcina acestora.
- Furnizorul se obligă să emită facturile aferente utilajelor furnizate prin prezentul Contract numai după
aprobarea/recepția acestora prin semnarea/aprobarea: procesului verbal de receptie partiala la furnizor,
respectiv a procesului verbal de receptie si punere in functiune la autoritatea contractanta, în condițiile din
Caietul de sarcini, art. 5 – Receptia utilajelor si art. 6 - Modalitati si conditii de plata.
- Furnizorul va transmite factura împreună cu documentele justificative în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, art. 6 - Modalitati si conditii de plata, numai dupa ce au fost semnate si aprobate:
procesul verbal de receptie partiala la furnizor, respectiv procesul verbal de receptie si punere in functiune
la autoritatea contractanta, aferent activitatii/perioadei pentru care se solicită plata.
- Furnizorul se obligă să transmită autorității contractante Formularul nr. 7 - ,,Scrisoare de garantie bancara
pentru returnare tranșă plată”, in original, după efectuarea receptiei partiale la furnizor, dar anterior acordării
transei de plata de 30% de catre autoritatea contractanta.
- Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea utilajelor în condițiile Caietului de sarcini, în
conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și
metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- Furnizorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de
către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a utilajelor.
10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 8 % din prețul
contractului fără TVA, adică …… lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele
părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016,
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit
din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari. Garantia de buna executie emisa în alta limba
decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
10.2. Autoritatea Contractantă se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce furnizorul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
10.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile
prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica,
in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia contractantului, privind obligatiile care nu au fost respectate de catre acesta.
10.4. Restituirea garanției de bună execuție se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către Furnizor
a obligațiilor asumate prin contract, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenții
asupra ei.
10.5. Garantia produsului este distincta de garantia de buna executie a contractului.
11. Ambalare, marcare, transport, asigurare
11.1. (1) Modalitatea de ambalare este în sarcina furnizorului. Acesta va ambala și eticheta utilajele furnizate
astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului.
Furnizorul are obligatia de a ambala utilajul pentru ca acesta sa faca fata, fara limitare, la manipularea
dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care
ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la
destinatia finala.
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(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii furnizorul va lua in considerare, unde este
cazul, distanta mare pana la destinatia finala a utilajului si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate
punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare ale utilajului, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea autoritatii contractante.
11.2. Furnizorul are obligatia de a asigura complet utilajul furnizat prin contract impotriva pierderii sau
deteriorării neprevazute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, cauzate de orice factor extern, in functie
de termenul comercial de livrare convenit.
Daca autoritatea contractanta solicita livrarea utilajului pe bază de CIP, furnizorul are obligatia de a plati
asigurarea incarcaturii pana la destinatia finala, numind ca beneficiar pe autoritatea contractanta.
11.3. (1) Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. Furnizorul are
obligatia de a asigura si plati transportul utilajului pană la destinatia finala la sediul autoritatii contractante.
(2) Dacă furnizorul nu are capabilitate de transport propriu, transportul utilajelor se va face de către o
terță societate, responsabilitatea revenindu-i acestuia; toate celelalte condiții vor fi stabilite contractual.
12. Livrarea si documentele care insotesc utilajele
2.1. Termenul de livrare al utilajului este de până la 11 luni de la data semnarii contractului. Nu se admite
livrarea incompleta a utilajului.
12.2. Utilajele vor fi livrate, pe cheltuiala furnizorului, la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A., unde
va realiza montajul si probele de funcționare. După efectuarea probelor de functionare se va face receptia
calitativa si cantitativa si punerea in functiune a acestora, cu participarea furnizorului.
12.3. Inainte de livrare, autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a
testa utilajul pentru a verifica conformitatea acestuia cu specificatiile din documentatia tehnica.
12.4. O data cu livrarea utilajelor se vor livra și piesele executate la sediul furnizorului, cu ocazia efectuării
recepției la furnizor.
12.5. Fiecare utilaj livrat, va fi insotit de:
- toate subansamblele/partile componente necesare punerii in functiune;
- sculele și dispozitivele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8
ore/schimb, cinci zile pe săptămână.
- verificatoare si contraverificatoare necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi
pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.
- un manual în limba română, în care vor fi precizate instrucțiuni de exploatare, de service și o listă a
pieselor de schimb: electrice; electronice; mecanice, pneumatice, etc;
12.6. Furnizorul va transmite autoritatii contractante documentele care insotesc utilajul:
a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie;
c) dispozitia de livrare
c) certificatul de origine;
d) declaratia de conformitate CE;
e) certificatul de garantie;
g) cartea tehnica a utilajului;
h) documentatie tehnica de programare, operare si intretinere in limba romana (scris + DVR - RW).
i) instructiuni de utilizare si exploatare;
j) catalog de subansamble, piese de schimb si accesorii, inclusiv in format electronic;
k) lista punctelor de service ale furnizorului pentru utilajul livrat
l) dupa caz, polita de asigurare ”toate riscurile”.
Toate documentele vor fi redactate/traduse in limba romana.
12.7. Livrarea utilajelor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor
privind receptia utilajelor.
12.8. Furnizorul este responsabil pentru livrarea utilajelor, in termenul agreat, si se considera ca a luat in
considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens, si nu va invoca nici un motiv de
intarziere sau costuri suplimentare.
13. Instalare, punere in functiune, testare
13.1. Furnizorul va comunica din timp autoritatii contractante condițiile de amplasare a utilajelor: legătura la
utilități (energie electrică; aer comprimat; apă; etc.,), desen fundație. Atât furnizorul cât și autoritatea
contractanta se vor asigura că toate operațiile specificate în caietul de sarcini și în orice alte documente
contractuale se îndeplinesc la parametrii conveniți.
13.2. Furnizorul trebuie sa instaleze utilajele in mod corespunzator, asigurandu-se in acelasi timp ca spatiile
unde s-a realizat instalarea raman curate. După livrarea si instalarea utilajelor acesta va elimina toate
deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la
locul de instalare.
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13.3. După ce utilajele au fost instalate, furnizorul va realiza toate configurarile/setarile necesare pentru a
pune utilajele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare
pentra a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate
configuratiile necesare pentru o functionare optima.
13.4. După instalarea si punerea in functiune a utilajelor, furnizorul va efectua teste functionale: probe de
mers in gol si de mers in lucru, conform prevederilor din caietul de sarcini, cap. 5 Receptia utilajelor.
13.5. Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Societatii Uzina Mecanică
Sadu S.A, toate testele pentru a asigura functionarea utilajelor la parametrii agreati. Furnizorul ramane
responsabil pentru protejarea utilajelor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi si
alte deterioarari, pana la acceptarea, de catre Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A., respectiv data semnarii
procesului verbal de receptie la sediul autoritatii contractante.
14. Receptie, inspectii si teste
Receptia utilajelor se va face pe baza de proces verbal semnat de catre furnizor si Societatea Uzina
Mecanică Sadu S.A.
Recepția utilajelor se va face în două etape:
14.1. Recepția utilajului la sediul furnizorului
Într-un termen de maxim 60 de zile, de la semnarea contractului, furnizorul notifică autoritatea
contractanta că a executat minim 30% din utilaj (unele echipamente/subansamble ale utilajului ex. batiu,
alimentator, ghidaj, sănii, etc.) și ca ii poate prezenta beneficiarului: documentația tehnică de execuție a
utilajelor, documentația tehnică de executie a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor.
După primirea notificării, în termen de maxim 15 zile, autoritatea contractanta se deplasează la sediul
furnizorului pentru efectuarea recepției partiale la sediul furnizorului.
În urma inspectării: documentației de execuție a utilajului; sculelor; dispozitivelor și semifabricatelor și
după inspectarea unor subansamble ale utilajului (conform graficului de execuție al utilajului, stabilit si
agreat de către ambele părti la momentul semnării contractului) se încheie un proces verbal de recepție
parțială.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la încheierea procesului verbal de recepție parțială, furnizorul
va emite factură în cuantum de 30%, din valoarea contractului.
O data cu trimiterea facturii in cuantum de 30% din valoarea contractului, furnizorul va trimite
autoritatii contractante ,,Scrisoarea de garantie bancara pentru returnare tranșă plată” in original – Formular
nr. 17 - conform modelului din sectiunea Modele Formulare. Fara primirea formularului ,,Scrisoare de
garantie bancara pentru returnare tranșă plată”, in original, autoritatea contractanta nu va achita
contravaloarea acestei facturi.
Autoritatea contractanta va achita contravaloarea acestei facturi, în cuantum de 30%, din valoarea
contractului, în maxim 10 zile de la data comunicării.
Într-un termen de maxim 270 de zile, de la semnarea contractului, furnizorul notifică autoritatea
contractanta că a finalizat execuția utilajelor, ca este pregatit în vederea efectuării recepției la furnizor
(inspecții, probe, teste). După primirea notificării, în termen de maxim 15 zile, autoritatea contractanta se
deplasează la sediul furnizorului pentru efectuarea recepției la sediul furnizorului.
Receptia la furnizor consta in efectuarea probelor de mers in gol si de mers in lucru.
Modul privind efectuarea probelor de mers in gol si de mers in lucru/fiecare utilaj, precum si, in ceea ce
priveste verificarea calitatii/conformitatii operatiei executate/fiecare utilaj in parte, sunt detaliate in caietul
de sarcini, in cadrul cap. 5 – Receptia utilajelor la sediul furnizorului.
Dacă, după efectuarea recepției, utilajul corespunde cerintelor specificate in caietul de sarcini, se
intocmeste proces verbal de receptie la furnizor, urmand ca utilajul sa fie pregătit pentru transportul la
sediul autoritatii contractante unde va fi livrat impreuna cu documentele necesare introducerii pe piata
romaneasca a utilajului (obtinere licenta de import/export, autorizatii de tranzit, de transport, etc.), daca
este cazul.
14.2. Recepția si punerea in functiune a utilajului la sediul autoritatii contractante
După ce utilajul a fost livrat, pus pe poziție și s-a executat montajul acestuia de catre furnizor se trece la
receptia si punerea in functiune a acestuia la sediul autoritatii contractante.
Receptia utilajului/utilajelor, dupa caz, la autoritatea contractanta consta in efectuarea probelor de mers
in gol si de mers in lucru pentru un numar de 5000 piese pentru fiecare utilaj.
Probele de mers in gol si de mers in lucru se execută în același mod ca la: Receptia utilajului la sediul
furnizorului.
Descrierea modului de efectuare a probelor de mers in gol si de mers in lucru, precum si in ceea ce
priveste verificarea calitatii/conformitatii operatiei executate/fiecare utilaj in parte, sunt detaliate in caietul
de sarcini, in cadrul cap. 5 – Receptia si punerea in functiune a utilajului la sediul autoritatii contractante.
Probele de mers în gol și probele de mers în lucru si receptia la sediul autoritatii contractante se vor
desfășura având ca operatori reprezentanții furnizorului, aceștia fiind obligați să respecte instrucțiunile de
8/17

lucru, după ce au fost instruiți pe bază de semnătură de către un reprezentant al Societății Uzina Mecanică
Sadu S.A.
Receptia utilajului la sediul autoritatii contractante se va desfășura având ca operatori reprezentanții
furnizorului, aceștia fiind obligați să respecte instrucțiunile de lucru, după ce au fost instruiți pe bază de
semnătură de către un reprezentant al Societății Uzina Mecanică Sadu S.A.
La punerea în funcțiune se va avea în vedere instruirea personalului care va deservi utilajul, atât din
punct de vedere al întreținerii cât și al exploatării. Cu această ocazie, furnizorul va preda autoritatii
contractante toate documentele, echipamentele și SDV-urile, specificate in caietul de sarcini.
Receptia finala cantitativa si calitativa a utilajului se va realiza la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu
S.A., de catre comisia interna a autoritatii contractante, dupa ce s-a realizat montajul, probele de functionare
si punerea in functiune a utilajului, si se considera incheiata o data cu semnarea de catre aceasta comisie a
procesului verbal de receptie si punere in functiune, intr-un termen ce nu va depasi 5 zile de la data livrarii
utilajului.
Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:
a) Acceptat
b) Acceptat cu observatii minore - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 24 ore.
c) Acceptat cu rezerve - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 72 ore.
d) Refuzat
Daca dintre utilajele inspectate sau testate sunt utilaje care nu corespund specificatiilor contractuale
(documentatia tehnica), autoritatea contractanta are dreptul să le respinga, iar furnizorul are obligatia, de a
inlocui utilajul refuzat, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, în maxim 20 de zile de la
data semnarii Procesului verbal de receptie si punere in functiune, proces verbal in care va fi consemnat
rezultatul refuzat.
Pentru utilaje respinse (refuzate), autoritatea contractanta va efectua plata numai dupa ce aceste utilaje
vor fi inlocuite si, numai dupa ce vor fi parcurse toate etapele de receptie si probe, mentionate in caietul de
sarcini, urmand sa fie semnat procesul verbal de receptie si punere in functiune cu rezultatul Acceptat,
Acceptat cu observatii minore sau Acceptat cu rezerve.
Dreptul autoritatii contractante de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amânat datorita faptului ca utilajele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al autoritatii contractante, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
Dacă utilajele vor fi respinse la recepția la autoritatea contractanta, toate cheltuielile vor fi suportate de
furnizor.
15. Servicii
15.1. Pe langa livrarea efectiva a utilajului, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii
furnizarii utilajului si, care sunt necesare punerii in functiune si de supravegere a acestuia, precum si, de a
furniza documentatia tehnologica, prevazuta in caietul de sarcini, la art. 3.4.1.1.
15.2. Furnizorul are obligatia de a efectua service-ul pe toata perioada de garantie a utilajului, declarata in
caietul de sarcini si propunerea tehnica.
16. Piese de schimb
16.1. Furnizarea in perioada de garanție a utilajului de:
- Echipamente de bază și auxiliare;
- Scule și dispozitive;
- Piese de schimb,
necesare pentru funcționarea utilajelor in vederea realizării unui program de producție anual in regim de
lucru: două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.
16.2. Furnizorul trebuie sa fie in masura sa asigure piese de schimb si orice alte materiale consumabile
pentru o perioada de minim 10 ani dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare: Ordonanta nr. 21/1992, Legea nr. 449/2003, coroborate cu prevederile din Catalogul
privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In acest sens furnizorul, conform
punctului 3.5.3.4 din caietul de sarcini, se angajeaza, declarativ, privind disponibilitatea de a asigura piese de
schimb si materiale consumabile ( Sectiunea Modele Formulare - Formular nr. 16 - Declaratie privind
disponibilitatea de efectuare servicii in perioada post garantie) si va prezenta:
a) Recomandari cu privire la piesele de schimb care trebuie sa existe in mod curent pentru a facilita
efectuarea in cel mai scurt timp a operatiunilor de mentenanta corectiva;
b) Timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;
c) Modalitatea de asigurare a pieselor de schimb in perioada de post garantie;
d) Alte informatii relevante.
Toate piesele de schimb/materialele consumabile asigurate de Furnizor trebuie sa respecte cerintele
tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului.
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16.3. In eventualitatea in care a incetat fabricarea de echipamente de bază și auxiliare si de piese de schimb,
furnizorul are obligatia:
a) de a notifica in avans (cu cel putin 90 de zile) autoritatea contractanta, pentru a permite acestuia sa
cumpere piesele/echipamentele necesare; si
b) de a pune la dispozitie autoritatea contractanta, fara plata, daca i se cere, proiectele, desenele si
specificatiile pieselor. de schimb/echipamentelor respective.
17. Perioada de garantie acordata utilajelor
17.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca utilajul furnizat este nou. De asemenea, furnizorul are obligatia
de a garanta ca utilajul furnizat prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a materialelor, manoperei
sau oricarei alte actiuni sau omisiuni ale furnizorului si ca acesta va putea fi folosit in conditiile stabilite.
17.2. Perioada de garantie acordata utilajului de către furnizor este cea declarata in propunerea tehnica,
respectiv de ... luni, de la data punerii în funcțiune a utilajului.
17.3. În perioada de garanție toate defecțiunile se rezolvă de către furnizor pe cheltuiala lui, conform
punctului 3.5.3.5 Suport Tehnic, din caietul de sarcini.
17.4. Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv,
dar fara a se limita la:
- demontare, inclusiv inchiriere de unelte special necesare pe durata interventiei (daca este cazul);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este cazul);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- inlocuirea partilor defecte;
- despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;
- instalarea in stare initiala;
- testarea pentru a asigura functionarea corecta,
- repunerea in functiune.
17.5. Termenul de garanție crește cu intervalul de timp cât utilajul a fost indisponibil de la defectare până la
rezolvarea defectului.
17.6. Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorul, in scris, despre orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia sa asigure interventia pentru rezolvarea
defectiunii, conform punctului 3.5.3.5 Suport Tehnic din caietul de sarcini.
17.7. Daca defectiunea nu poate fi rezolvata intr-o perioda de maxim 15 zile, furnizorul are obligația de a
înlocui utilajul în maxim 120 de zile de la data semnalării defecțiunii, fără costuri suplimentare pentru
autoritatea contractanta.
17.8. Utilajul defectat în termenul de garanție, atunci când nu poate fi reparat sau când durata cumulată de
nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10%
din durata acestui termen, acesta va fi înlocuit de furnizor sau acesta va restitui autoritatii contractante
contravaloarea utilajului. Toate costurile privind garanția comercială, inclusiv transportul utilajului în
vederea recuperării prețului plătit de autoritatea contractanta se suportă de către furnizor.
17.9. Daca furnizorul nu reuseste sa repare utilajul in maxim 15 zile, acesta va plati autoritatii contractante
penalitati de intarziere pentru zilele in care acest utilaj este nefunctional. Cuantumul acestor penalitati de
intarziere este de 0,03%, pe zi intarziere, din valoarea utilajului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
respectiv repararea, sau dupa caz, inlocuirea utilajului, care va fi certificata de autoritatea contractanta prin
semnarea procesului verbal de reparatie/de inlocuire a utilajului, dupa caz.
17.10. Aceste penalități nu vor exonera Furnizorul de obligația de a repara utilajul, sau de alte obligații sau
responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.
17.11. Toate costurile privind garanția comercială, inclusiv transportul utilajului în vederea recuperării
prețului plătit de autoritatea contractanta se suportă de către furnizor.
17.12. Utilajul care in timpul perioadei de garantie il inlocuieşte pe cel defect beneficiaza de o noua perioada
de garantie care curge de la data inlocuirii.
17.13. Intrucat, loturile sunt formate din unul sau mai multe utilaje, dupa caz, cerintele referitoare la garantie
sunt valabile pentru fiecare utilaj in parte.
17.14. Cerințele precizate mai sus sunt conform legislației în vigoare: Legea nr. 449/2003 privind vânzarea
produselor şi garanţiile asociate acestora, Ordonanţa nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora și OUG nr. 174/2008 ordonanta de
urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor.
17.15. Furnizorul are obligația de a întocmi și preda autoritatii contractante un Plan de mentenanță al
utilajului, în care se precizează: tipul de intervenții; responsabilitățile furnizorului și autoritatii contractante;
modalități de intervenție; timpii de intervenție; locul intervenției; echipamente de intervenție și înregistrarea
rezultatului intervenției în planul de intervenție.
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17.16. La pct. 3.5.3.3 si 3.5.3.4, din caietele de sarcini sunt descrise principale categorii de interventii, de
intretinere si reparatie ale utilajului, care se efectueaza pe tot parcursul ciclului de viata al acestuia, respectiv
in cadrul:
- Mentenantei preventive in perioada de garantie
- Mentenantei corective in perioada post-garantie
Serviciile de mentenanta corectiva ce trebuie efectuate in perioda de post-garantie, sunt cu titlu
informativ, urmand ca acest serviciu sa faca obiectul altui contract, ce va fi atribuit in urma desfasurarii unei
alte proceduri de achizitie.
18. Modalitati de plata
18.1. Finantarea achizitiei: din fondurile ce au fost alocate de la bugetul de stat de catre Ministerul
Economiei Energiei si Mediului de Afaceri, in calitatea sa de ordonator principal de credite, pentru majorarea
capitalului detinut de stat la societate.
18.2. Modalitati si conditii de plata:
 După ce furnizorul a realizat cheltuieli in cuantum de cel putin 30% din valoarea contractului,
acesta notifică autoritatea contractanta sa se prezinte la sediul furnizorului în vederea efectuării recepției
partiale la furnizor, conform cap. 5 Recepție.
După primirea notificării, în termen de maxim 15 zile, autoritatea contractanta se deplasează la sediul
furnizorului pentru efectuarea recepției partiale la sediul furnizorului.
Cu aceasta ocazie furnizorul va prezenta și va preda autoritatii contractante atât documentația tehnică de
execuție a utilajului, documentația tehnică de execuție a sculelor si dispozitivelor.
Pentru demonstrarea cheltuielilor realizate furnizorul va prezenta autoritatii contractante:
- documentația tehnică de execuție a utilajului, documentația tehnică de execuție a sculelor si
dispozitivelor – care va fi predată autoritatii contractante in momentul efectuarii receptiei partiale la
sediul furnizorului.
- Facturi pentru echipamentele achizitionate
- Echipamente/subansamble realizate (conform graficului de execuție al utilajului, stabilit si agreat de
către ambele părti la momentul semnării contractului)
Dacă, după efectuarea recepției partiale la sediul furnizorului, autoritatea contractanta nu are obiecții se
va încheia Procesul verbal de recepție partială la furnizor.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la încheierea procesului verbal de recepție parțială, furnizorul
va emite factură în cuantum de 30%, din valoarea contractului, pe care o va transmite autoritatii
contractante impreună cu formularul ,,Scrisoare de garantie bancară pentru returnare tranșă plată” in
original – Formular nr. 17 - conform modelului din sectiunea Modele Formulare.
Transa de plata garantata cu ,, Scrisoare de garantie bancară pentru returnare tranșă plată”sau alte
instrumente de garantare, prevazute de lege, nu va fi afectata de actiuni in instantă.
Factura va avea mentionat nr. contractului, datele de emitere și de scadentă. Factura va fi transmisă în
original la adresa specificată de Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.
Autoritatea contractanta va achita contravaloarea acestei facturi în maxim 10 zile de la data
comunicării.
 După ce utilajele, transportate la sediul autoritatii contractante, au fost amplasate pe poziție, puse în
funcțiune și s-au efectuat probele de mers în gol, probele de mers în lucru și instruirea personalului,
autoritatea contractanta, conform cerințelor specificate în caiet de sarcini, încheie Procesul verbal de
recepție și punere în funcțiune la autoritatea contractanta.
Cu această ocazie, furnizorul va preda autoritatii contractante toate documentele, echipamentele, SDVurile și piesele de schimb specificate în caietul de sarcini si prezentul contract.
În urma încheierii Procesului verbal de recepție și punere în funcțiune, în termen de maxim 3 zile,
furnizorul va emite factura finală pentru utilaj și echipamente, va storna factura, emisa anterior și va
transmite factura finală autoritatii contractante. Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de
emitere si de scadenta. Factura va fi trimisa in original la adresa specificata de Societatea Uzina Mecanică
Sadu S.A.
Procesul verbal de recepție si punere in functiune va insoti factura si reprezinta elemental necesar
realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative:
a) Certificatul de calitate si garantie;
b) Declaratia de conformitate;
c) Avizul de expediere al utilajului;
d) Procesul verbal de receptie calitativa.
In situatia in care procesul verbal de receptie si punere in functiune se semneaza cu rezultatul acceptat,
acceptat cu observatii minore, acceptat cu rezerve, utilajele vor fi achitate integral. Rezultatele: acceptat cu
observatii minore, acceptat cu rezerve, consemnate in procesul verbal de receptie nu vor influenta plata
utilajelor.
Daca dintre utilajele inspectate sau testate sunt utilaje care nu corespund specificatiilor contractuale
(documentatia tehnica), autoritatea contractanta le va respinge. Pentru utilaje respinse (refuzate), autoritatea
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contractanta va efectua plata numai dupa ce aceste utilaje vor fi inlocuite si, numai dupa ce vor fi parcurse
toate etapele de receptie si probe, mentionate in caietul de sarcini, urmand sa fie semnat procesului verbal de
receptie si punere in functiune cu rezultatul Acceptat, Acceptat cu observatii minore sau Acceptat cu
rezerve.
Autoritatea contractanta va achita contravaloarea acestei facturi în maxim 10 zile de la data comunicării
facturii.
18.3. Riscuri identificate si masurile de gestionare a acestora

Avand in vedere faptul ca achizitia publica se va realiza din fondurile ce vor fi alocate de la
bugetul de stat, sub forma de surse proprii 2020 provenite din majorare de capital 2020, in baza
programului de investitii și că în România, la momentul actual, nu sunt societății care produc
utilaje specializate pentru execuția muniției de infanterie și implicit utilajul se execută în principiu
de fabricantii straini, iar participanții la licitație vor reprezenta societăți străine, exista urmatoarele
riscuri identificate:
 perioada de achizitie sa depaseasca anul bugetar:
A) Evaluare risc:
– probabilitatea de aparitie a riscului (P) = 2, risc mediu;
– impactul riscului asupra realizarii obiectivului (I) = 3, risc ridicat;
– nivel evaluare risc (R) = 2x3 = 6, risc ridicat.
Unde: R = PxI
B) Tratare risc:
– intocmirea corecta a documentatiei/documentelor ce fac obiectul achizitiei intr-un timp cat mai scurt;
- raspunderea in timp util a partilor implicate in procedura;
– derularea procedurii de licitatie cu maxima transparenta pentru evitarea contestatiilor care intarzie
procesul de achizitie;
C) Evaluare risc rezidual
- probabilitatea de aparitie a riscului (P) = 1, risc scăzut;
– impactul riscului asupra realizarii obiectivului (I) = 3, risc ridicat;
- nivel evaluare risc rezidual (R) = 1x3 = 3, risc mediu.
Unde: R = PxI
D) Responsabilitati asupra riscului rezidual:
Autoritatea contractanta va analiza lunar, derularea tuturor activitatilor planificate pentru realizarea
obiectivului si va informa furnizorul privind demersurile realizate.
Furnizorul, prin persoana/persoanele responsabile privind derularea contractului, va prezenta periodic
autoritatii contractante, documente si rapoarte privind stadiul de executie a utilajelor ce fac obiectul
contractului si va intreprinde toate masurile necesare pentru respectarea termenelor prevazute in graficele de
livrare a utilajelor
 Riscul pierderii tranșei de plată efectuate, de către autoritatea contractanta, fără ca utilajul să
fie livrat
A) Evaluare risc:
– probabilitatea de aparitie a riscului ( P) = 1, risc scăzut;
– impactul riscului asupra realizarii obiectivului (I) = 3, risc ridicat;
– Nivel risc (R) = 1x3 = 3, risc mediu.
Unde: R = PxI
B) Tratare risc:
– asigurarea unui flux informational optim intre reprezentanții autoritatii contractante și furnizorului;
- notificarea într-un timp foarte scurt a eventualelor probleme care apar (forță majoră, etc.) și ar putea
duce la întârzieri de livrare sau la imposibilitatea finalizării utilajului;
- solicitarea de documente justificative, constând în procese verbale de recepție provizorie/partială, care
cuprind lucrările executate pe parcursul derulării contractului pentru execuția utilajului și care stau la baza
achitării contravalorii facturii, conform prevederilor contractuale.
C) Evaluare risc rezidual
- probabilitatea de aparitie a riscului (P) = 1, risc scăzut;
– impactul riscului asupra realizarii obiectivului (I) = 2, risc mediu;
- nivel evaluare risc rezidual (R) = 1x2 = 2, risc scăzut.
Unde: R = PxI
D) Responsabilitati asupra riscului rezidual
Furnizorul, prin persoana/persoanele responsabile privind derularea contractului, va prezenta, lunar,
autoritatii contractante, documente si rapoarte privind stadiul de executie a utilajelor ce fac obiectul
contractului si va intreprinde toate masurile necesare pentru respectarea termenelor prevazute in graficele de
livrare a utilajelor.
Autoritatea contractanta va analiza lunar, derularea tuturor activitatilor planificate pentru realizarea
obiectivului si va informa furnizorul privind demersurile realizate.
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19. Penalitati, daune-interese
19.1. Furnizorul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva
oricăror:
(i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite
pentru sau în legătură cu utilajele furnizate, și/sau
(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor
încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform
prevederilor Contractului.
19.2. Furnizorul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a
culpei Furnizorului;
(ii) Autoritatea contractantă a notificat Furnizorul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la
incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;
(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor
legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.
19.3. In cazul in care, din vina sa, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, prevazute la cap. 18 – Modalitati de plata, art. 18.2., autoritatea contractanta are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati de intarziere, o sumă egala cu 0,01 % pe zi intarziere din suma
obligatiilor nerealizate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
19.4. Furnizorul va emite factura catre autoritatea contractanta in termenul prevazut in contract, la cap. 18 –
Modalitati de plata, art. 18.2., numai dupa ce s-au semnat de catre autoritatea contractanta procesele verbale
de receptie la furnizor, precum si procesul verbal de receptie finala si de punere in functiune la autoritatea
contractanta.
19.5. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a
facturii în termenul si conditiile stipulate prin contract, prevazute la cap. 18 – Modalitati de plata, art. 18.2.,
Furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalitati de intarziere, o suma egala cu 0,01 % pe zi intarziere din
suma obligatiilor nerealizate (neplatite), care decurge de la expirarea termenului de plata.
19.7. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, fara nicio compensatie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în conditiile
Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
20. Amendamente
20.1. 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 sau in cazul aparitiei unor acte normative ce au efect asupra clauzelor si care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului.
20.2. Contractul va inceta de drept, fara obligatia de plata a unor penalitati de catre parti, in situatia in care
intervine ajustarea/anularea surselor bugetare prevazute cu aceasta destinatie, ca urmare a unor modificari
legislative.
20.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul unor decizii ale Curtii
Europene de Justitie sau in cazul in care furnizorul se regaseste in una dintre situatiile de excludere, conform
art. 223 din Legea nr. 98/2016.
21. Subcontractanti
21.1. Furnizorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el a semnat contractul cu autoritatea contractanta.
21.2. - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de identificare a acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia, se constituie in anexe la prezentul contract.
21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de autoritatea contractanta de modul in care isi
indeplineste contractul.
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.
21.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract sau si-a îndeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul
contractului si nu se va efectua decât dupa notificarea autoritatii contractante si primirea aprobarii din partea
acestuia.
21.5. Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în cazul în care înlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
22. Cesiunea
22.1. În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, numai
cu acordul prealabil scris al Autorității contractante și în condițiile Legii nr. 98/2016.
22.2. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără să
obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante.
22.3. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații
asumate prin Contract.
22.4. Furnizorul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de a cesiona drepturile
sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra
acesteia.
22.5. În cazul în care drepturile și obligațiile Furnizorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către
un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces
de reorganizare, furnizorul poate să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract,
inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autorității contractante. În astfel de
cazuri, Furnizorul trebuie să prezinte Autorității contractante informații cu privire la identitatea entității
căreia îi cesionează drepturile.
22.6. Orice drept sau obligație cesionat de către Furnizor fără o autorizare prealabilă din partea Autorității
contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante.
22.7. În cazul transmiterii/preluării obligațiilor de către Furnizor, Notificarea generează inițierea novației
între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea
nr. 98/2016, pentru:
(i) Operatorul Economic ce preia drepturile și obligațiile Furnizorului din acest Contract, care
îndeplinește criteriile de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat
prezentul Contract,
(ii) prezentul Contract, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale
Contractului,
(iii) Autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de
atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016.
23. Conflictul de interese
23.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea
compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod
special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori
afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării
Contractului trebuie notificat în scris autoritatii contractante, fără întârziere.
23.2. Furnizorul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de
interese. Furnizorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea autoritatii contractante, orice
membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare,
deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin
prezentul Contract.
23.3. Furnizorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la
evitarea conflictului de interese. Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri
privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse
în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autoritatii contractante sau ai furnizorului
de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta /furnizorul de
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servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii
Contractului de achiziție publică/sectorială, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni
de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii/rezilierii contractului.
24. Rezilierea contractului
24.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate
de a cere rezilierea contractului si de a pretinde daune-interse.
24.2. Prezentul contract de furnizare va înceta automat daca în termen 5 zile de la data semnarii acestuia,
furnizorul nu a constituit garantia de buna executie in favoarea autoritatii contractante .
24.3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, printr-o
notificare scrisa adresata furnizorului, fara nicio compensatie, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
Încetarea va opera de plin drept, fara necesitatea vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a
instantei de judecata.
24.4. Suplimentar fata de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 24.2 si 24.3, autoritatea
contractanta poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui
preaviz de 30 zile furnizorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecata, în oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) furnizorul nu furnizeaza utilajele conform cu prevederile prezentului contract;
b) furnizorul nu se conformeaza într-o perioada de cel mult 30 zile notificarii emise de catre autoritatea
contractanta care îi solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din
prezentul contract care afecteaza în mod grav executarea corespunzatoare si la timp a furnizarii utilajelor;
c) împotriva furnizorului a fost pronuntata o hotarâre având autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea într-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala în dauna intereselor
financiare ale CE;
d) în cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE,
furnizorul a fost declarat culpabil de încalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor
sale contractuale;
e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul furnizorul, cu exceptia situatiei în care asemenea modificari sunt înregistrate într-un act
aditional la prezentul contract;
f) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa împiedice executarea prezentului contract;
g) furnizorul nu poate furniza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia
sau asigurarea nu este în masura sa îsi îndeplineasca angajamentele.
24.5. Daca autoritatea contractanta reziliaza prezentul contract, va fi îndreptatita sa recupereze de la furnizor
fara a renunta la celelalte actiuni la care este îndreptatit în baza prezentului contract, orice pierdere sau
prejudiciu suferit.
24.6. În urma unui preaviz de 30 zile, acordat autoritatii contractante, furnizorul poate rezilia prezentul
contract daca autoritatea contractanta nu îsi îndeplineste obligatia de plata catre furnizor a sumelor datorate
acestuia în baza certificarilor din partea autoritatea contractanta, dupa expirarea termenului limita prevazut
în prezentul contract, cu exceptia cazului cand sursa de finantare care este de la bugetul de stat nu a fost
alocata la termenele convenite in programele de investitii aprobate de ordonatorul principal de credite .
24.7. În eventualitatea unei asemenea rezilieri ( art. 24.6), furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
24.8. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al autoritatii contractante sau al furnizorului dobândit anterior
acesteia în temeiul prezentului contract.
25. Forta majora
25.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a
obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
25.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite, de catre o autoritate competenta.
25.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți,
în scris, de îndată si in mod complet ca s-a produs evenimentul, si ca a luat toate masurile care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
25.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți
încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit, in maxim 2 zile de la incetarea acesteia.
25.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
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25.6. 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
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
26. Solutionarea litigiilor
26.1. Autoritatea contractanta si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa/divergente care se poate/pot ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
26.2. Daca dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale autoritatea contractanta si furnizorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania, potrivit legislatiei din Romania.
26.3. In cazul nelivrarii utilajului, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate pentru care s-au efectuat
transe de plata, recuperarea sumelor de la autoritatea contractanta se face cu perceperea majorarilor de
intarziere, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.
26.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral contractul, în una din următoarele situaţii:
a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii Contractului de furnizare, în una dintre situaţiile prevăzute la
art. 164-167, 223 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul de achiziție nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului, 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.
27. Limba care guverneaza contractul
27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
28. Comunicari
28.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
28.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
29.2. Furnizorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din România, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima
Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii
acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
Furnizorul va despagubi autoritatea contractanta în cazul oricaror pretentii si actiuni în justitie rezultate din
orice încalcari ale prevederilor în vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
30. Prelucrarea datelor cu caracter personal
30.1. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(“RGPD”) și se obligă să respecte dispoziţiile relevante ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter
personal şi să oblige angajaţii şi terţii folosiţi în executarea Contractului la respectarea acestor dispoziţii. În
acest context, Părțile garantează că angajaţii şi terţii folosiţi în executarea Contractului au fost informaţi şi
instruiţi în măsură suficientă cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), astfel cum acestea vor fi în vigoare pe perioada
de derulare a Contracului, și, după caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, la cerinţele minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la caracterul confidenţial al informaţiilor
furnizate.
30.2. Părțile sunt de acord că orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate pentru
executarea Contractului se va face doar în condițiile stipulate în RGPD, dreptul Uniunii Europene, precum și
în conformitate cu legislația română în domeniu.
30.3. Datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului Contract vor fi prelucrate în scopul derularii
prezentelor operațiuni, în interesul legitim al părților și pentru indeplinirea obligatiilor legale de prelucrare,
raportare si arhivare, prelucrarile mentionate fiind necesare indeplinirii operatiunilor la care partile s-au
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angajat, fiecare parte fiind in cunostinta si de acord cu acest fapt. Prelucrarea se deruleaza pentru perioada
necesara indeplinirii scopurilor antementionate.
30.4. Datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre parti, pot fi transferate catre parteneri
contractuali si in alte sisteme informatice sau catre consultanti de specialitate (avocati, experti contabili etc.,
in masura in care opinia unor astfel de specialisti va fi necesara solutionarii unei solicitari/reclamatii din
partea uneia dintre parti).
30.5. În calitate de persoana vizata, conform prevederilor Regulamentului(UE) 2016/679, fiecare parte are
urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionarea
prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa justitiei.
Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, [data încheierii Contractului], în
[localitatea], în [număr exemplare în cifre] ([număr exemplare în litere]) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte, care contine: ...... file si ...... anexe (avand un numar de .... file), care fac parte integranta din
contract.
Pentru Autoritatea/entitatea contractantă
Societatea U.M.SADU S.A.
DIRECTOR GENERAL
ing.
DADALAU DUMITRU
DIRECTOR ECONOMIC
Ec.
DITESCU ANA

Pentru Furnizor
[Furnizorul]
[numele și prenumele reprezentantului legal al
Furnizorului]
[funcția reprezentantului legal al Furnizorului]
[semnătura reprezentantului legal al Furnizorului]
Data: [zz/ll/aaaa]

SEF OFICIU JURIDIC
Cons. juridic
MOREGA BOGDAN
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