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Contract privind montajul si punerea in functiune a sistemului de stingere a incendiilor 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

   AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA  

       TRAFICULUI DE PERSOANE 

Nr. __________ din ___.___.____ 

                                S.C. ADVANCED  

   SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L. 

 

Nr. _____________din___.___.____ 

  

CONTRACT DE FURNIZARE,  

MONTAJ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ECHIPAMENTE  

 

Prezentul Contract de achiziţie publică/sectorială de produse, s-a încheiat având în vedere 

prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, între: 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE: 

 

1.1. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE, cu sediul în București, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1, telefon: 021-

311.89.82, fax: 021-319.01.83, cod fiscal 28703167, cont Trezorerie RO73TREZ23A615000710103X, 

deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin dl. Maximilian Axel – NICOLAE - director, în calitate de 

Achizitor, pe de o parte, 

și 

 

1.2. S.C. ADVANCED SECURITY&TEHNOLOGIES S.R.L., persoana juridică română, cu sediul social 

în București, sector 1, str. Nicolae Golescu nr. 15, Parter, tel/fax: 0213114800, e_mail: 

doru.margineanu@as-tech.ro, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București 

sub nr. J40/7053/2006, avand cod unic de inregistrare/cod de înregistrare fiscală în scop de TVA RO 

18628327, capital social subscris și vărsat, cont nr RO43TREZ7015069XXX015237, deschis la Trezoreria 

Statului și RO82BTRL04701202630183XX, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin dl. 

Gheorghe Muresanu – în calitate de Administrator, în calitate de Furnizor, pe de altă parte, 

 

Au convenit sa incheie prezentul contract de furnizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Obiectul prezentului contract cuprinde toate activitatile solicitate de Achizitor și desfasurate de Furnizor 

pentru proiectare, achizitie, livrare echipamente si materiale, montaj si punere in functiune sistem de 

protecție la incendiu (denumite in cele ce urmeaza “sistem”), in Bucuresti, Str. Ion Campineanu nr. 20 etaj 

V, Sector 1, conform anexa nr. 1; 

2.2 Suplimentarea lucrarilor si a unitatilor prevazute in Anexa 1 la prezentul contract se va face prin 

incheierea unui act aditional la contract semnat de reprezentantii autorizati ai partilor. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Contractul se executa de la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pentru o perioada de 24 

luni. 

3.2. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al partilor, prin incheierea unui act aditional; 

 

IV: VALOAREA CONTRACTULUI 

4.1. Valoarea totala a contractului este: 18.688,95 lei (inclusiv TVA) și constă în suma de bani ce reprezintă 

plata sistemului de protecție la incendiu (furnizare, montaj și punere in functiune).  
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V. TERMENE DE EXECUTIE 

5.1. Termene de furnizare, montaj si punere in functiune a sistemului: 

i. Maxim 45 de zile lucrătoare (care nu includ si sarbatorile legale ) de la data semnării contractului 

de către amble părți din prezentul contract conditionat de asigurarea frontului de lucru. 

ii. Transferul dreptului de proprietate asupra materialelor/echipamentelor ce fac obiectul prezentului 

Contract, se va face numai dupa achitarea integrala de catre Achizitor a valorii contractului. 

 

VI. PLATA 

6.1  Achizitorul va efectua plata facturii emise de Furnizor, după cum urmează: 

 Factura decont valoare furnitura (echipamente/materiale ) : în 30 zile de la recepția facturii, 

dupa terminarea lucrarilor si incheierea procesului verbal de receptie finală.   

 Plata se va efectua in contul de trezorerie al furnizorului. 

VII. FACTURARE  

7.1 Furnizorul va emite factura, dupa cum urmeaza : 

 factura fiscala in valoare de 18.688,95 lei inclusiv TVA.   

 Plata ce face obiectul Contractului, se va efectua de catre Achizitor prin ordin de plată, în contul de 

Trezorerie al Furnizorului, indicat pe prima pagina a Contractului, pe baza facturii fiscale emise de 

Furnizor și a Procesului Verbal de recepție finală.  

7.2 Furnizorul se obliga sa comunice Achizitorului factura fiscala prin oricare din urmatoarele mijloace: 

a) Fax, scrisoare recomandata, curier, către Achizitor la adresa: București, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, 

sector 5, sau prin procedura comunicarii facturii fiscale in format electronic, pe baza de marca temporala, 

cand va transmite factura fiscala prin mijloace electronice, catre Achizitor, la adresa anitp@mai.gov.ro 

(adresa e-mail a expeditorului, Furnizor:  

b) Comunicarea facturii fiscale se considera efectuata de catre Furnizor catre Achizitor, prin oricare din 

modalitatile indicate in paragraful anterior, persoanei imputernicite aflata la sediul Achizitorului. 

 7.3 Dupa semnarea contractului, Furnizorul va efectua montajul si punerea in functiune a sistemului, urmand 

ca la finalizare sa intocmeasca un proces-verbal de receptie, ce va fi semnat de catre reprezentantii ambelor 

parti si va fi atasat facturii pe care Furnizorul o va emite. Numai dupa efectuarea receptiei finale si semnarea 

procesului verbal de receptie finala, Furnizorul va emite factura aferenta si o va transmite Achizitorului la 

adresa din preambulul prezentului Contract. Plata facturii se va efectua in conformitate cu prevederile art. 6.1 

din prezentul contract.  

7.4 In situatia in care factura nu indeplineste conditiile prevazute de lege si/sau de Contract, Achizitorul va 

putea suspenda platile si va putea solicita Furnizorului in scris in maxim 48 ore remedierea acelor deficiente. 

In acest caz, termenul de plata stabilit in Contract va incepe sa curga de la data remedierii complete a acelor 

deficiente. 

 

VIII. PENALITATI 

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita şi încasa, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă 

cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 

plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea obligaţiilor neefectuate, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

 

8.2. În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturii în termen de 30 de zile de la recepția cantitativă și 

calitativă fără obiecțiuni, atunci furnizorul are dreptul de a solicita şi încasa, ca penalităţi de întârziere, o 

sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii 

Naţionale a României plus 8 puncte procentuale, din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 

 

8.3 Furnizorul va raspunde, pe durata derularii contractului, fata de Achizitor integral și în cazul unei 

culpe a prepusilor si subcontractorilor sai, in solidar cu acestia, in vederea acoperirii oricaror pretentii, 
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obligatii, costuri inregistrate in baza sau in legatura cu Contractul, indiferent de baza legala, fiind obligat la 

plata de despagubiri care sa acopere in intregime prejudiciul suferit de Achizitor, evaluarea despagubirilor 

fiind evaluata de o comisie de specialitate neutra si intocmita conform legislatiei din Romania. 

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, partile inteleg si agreaza ca orice daune interese vor fi stabilite de 

catre instante judecatoreasca competenta printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. 

 

IX. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

9.1 Obligatiile Achizitorului: 

a) Sa plateasca factura fiscală emisă de furnizor, la termenul de plata prevazut in prezentul contract; 

b) Sa asigure semnarea proceselor verbale de receptie finala, in max 2 zile lucrătoare de la data punerii in 

functiune a sistemului. 

c) Sa nominalizeze in termen de doua zile de la încheierea prezentului contract o persoana (echipa) care sa 

tina legatura cu furnizorul si cu tertii pe tot parcursul derularii contractului;  

d) Sa asigure posibilitatea de a se lucra, conform unui program stabilit de comun acord, cel putin 8 ore pe zi, 

5 zile pe saptamana; 

e) Sa puna la dispozitie furnizorului toate informatiile necesare indeplinirii de catre acesta, in bune conditii, 

a obiectului prezentului contract ; 

f) Sa nominalize persoanele care vor fi împuternicite să opereze sistemele instalate, după punerea in 

funcţiune, in maxim 2 zile lucrătoare şi care urmează să fie instruite în acest scop; 

g) Sa asigure sursa stabila de tensiune la momentul punerii in functiune; in caz contrar, furnizorul isi rezerva 

dreptul de a nu porni sistemul; 

h) Sa respecte termenele de predare a frontului de lucru pe diverse faze de executie, astfel cum vor fi agreate 

de comun acord de catre parti ;  

i)  sa puna la dispozitia Furnizorului, pe cheltuiala sa, utilitatile (energie, apa, caldura, paza etc.), precum si un 

spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatilor necesare realizarii Sistemului, si unul pentru depozitarea 

materialelor, echipamentelor si sculelor pe perioada executiei lucrarii.  

j) sa asigure spatiu securizat destinat depozitarii echipamentelor /materialelor pana la montaj /punere in 

functiune si sa asigure securitatea/integritatea fizica a acestora ,mai ales dupa montaj / punere in functiune pana 

la receptia lor. 

k) sa asigure spatiu securizat de depozitare scule executie pe toata perioada derularii contractului. 

 

9.2  Obligatiile Furnizorului: 

a) Furnizorul se obliga prin prezentul Contract, sa respecte termenele si specificatiile solicitate de Achizitor. 

b) La data finalizarii, (livrare, punere in functiune), va intocmi un proces verbal de receptie finala care va fi 

aprobat de catre Achizitor.   

c) Sa detina si sa desemneze pentru executarea prezentului contract personal cu competente specifice 

obiectului contractului, sa-si instruiasca corespunzator personalul desemnat pentru executarea prezentului 

contract din punct de vedere al protectiei, siguratei si securitatii muncii, respectiv a masurilor PSI, fiind 

singur raspunzator, in calitate de angajator, in caz de incidente sau accidente de munca petrecute la locul 

executarii lucrarilor. Obligatia declararii, cercetarii si depunerii dosarului unui accident de munca la 

autoritatile competente, in ceea ce priveste personalul Furnizorului, apartine exclusiv acestuia, Achizitorul 

fiind exonerat de orice raspundere in acest sens.  

d) sa livreze, să monteze și sa pună în funcțiune sistemul, cu respectarea tuturor exigentelor de calitate ale 

Achizitorului si ale normativelor relevante (daca sunt aplicabile), in vigoare la momentul executarii acestora. 

e) Sa respecte dispozitiile Anexei nr. 1, parte integranta a contractului; 

f) Sa livreze materialele si sa execute lucrari de calitate, conforme cu normele in vigoare si cu specificatiile  

tehnice ale echipamentelor  din comanda; 
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g) Sa instruiasca personalul Achizitorului, referitor la exploatarea corecta a sistemului de protecție la 

incendiu; 

h) Sa raspunda in maxim 48 ore solicitarilor de asistenta tehnica sau remediere a defectiunilor aparute in 

legatura cu sistemul de protecție la incendiu si/sau in legatura cu materialele utilizate pentru realizarea 

Serviciilor. Pe parcursul perioadei de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 24 de luni 

de la data livrarii echipamentelor; manopera si materialele necesare remedierii defectiunilor aparute vor fi 

gratuite, in cazul in care defectiunea aparuta este urmare a unor vicii de fabricatie sau de montaj. Dupa 

expirarea perioadei de garantie specificate, se poate incheia un contract de post garantie; 

i) sa asigure organizarea si planificarea activitatii de prestare a Serviciilor, precum si controlul calitatii 

acestora; 

j) sa informeze permanent reprezentantii Achizitorului asupra modului in care se executa Contractul; 

k) sa asigure personalului propriu echipament de lucru si protectie specific (daca natura activitatii o impune), 

precum si legitimatii de serviciu avand imprimata in mod vizibil denumirea Furnizorului; 

l) sa asigure respectarea disciplinei muncii de catre personalul sau, precum si a regulamentului de ordine 

interioara al Achizitorului pe toata perioada prezentei in locatiile Achizitorului. In caz de incalcari ale 

regulamentului de ordine interioara al Achizitorului in vigoare si mai ales in probleme de protectia muncii, 

Achizitorului va putea solicita Furnizorului inlocuirea imediata a personalului respectiv, fara ca aceasta sa-l 

elibereze pe Furnizor de obligatiile lui contractuale, acesta ramanand obligat sa le efectueze in aceleasi 

termene si conditii; 

m) sa puna la dispozitia Achizitorului lista personalului pentru care solicita autorizarea de acces in locatia 

unde este instalat sistemul. Aceasta lista va fi actualizata in mod sistematic pentru orice schimbare a 

personalului implicat; 

n) Sa gestioneze deseurile rezultate din activitatile prestate in cadrul locatiilor Achizitorului, in conformitate 

cu dispozitiile Legii nr. 211/2011. 

o) Sa utilizeze pe intreaga perioada de desfasurare a Contractului materiale, produse, scule, unelte, si/sau 

alte consumabile, in conformitate cu normele UE, acestea urmand a fi insotite de certificate de calitate si 

garantie a lor. 

p) Furnizorul isi asuma raspunderea pentru buna desfasurare si indeplinire a contractului, pentru bunurile 

Achizitorului, echipamentele electronice, birotica, orice bunuri sau echipamente aflate in locatia 

Achizitorului. In acest sens, Furnizorul se obliga, sa despagubeasca Achizitorul pentru toate si oricare din 

prejudiciile cauzate in mod direct si/sau indirect Achizitorul, inclusiv prin intermediul propriilor angajati 

si/sau prin personalul unui tert aflat temporar la dispozitia sa, doar in cazul culpei dovedite prin documente 

justificative. 

q) Sa livreze, să instaleze și să pună în funcțiune sistemul, cu profesionalismul necesar angajamentului 

asumat si sa depuna toate diligentele pentru a asigura o calitate corespunzatoare a acestora, precum si sa nu 

modifice sub nicio forma frontul de lucru, fara acordul prealabil al Achizitorului. In acest sens, Furnizorul se 

obliga sa obtina si sa mentina valabile oricare si toate dintre licentele, autorizatiile si permisele necesare 

pentru desfasurarea activitatii sale, precum si pentru optima derulare a prezentului Contract si indeplinirea 

tuturor obligatiilor contractuale ce ii incumba, riscurile inerente activitatilor prestate fiind in sarcina acesteia. 

r) sa ia toate masurile necesare si obligatorii pentru protectia mediului inconjurator, in conditiile prevazute 

de legislatie, de reglementari si norme din domeniu, precum si cele prevazute in hotararile autoritatilor 

administratiei publice locale in vigoare privind protectia mediului. 

s) Sa asigure confidentialitatea datelor, documentelor si informatiilor primite de la Achizitor si/sau cu care 

intra in contact sau care aduse la cunostinta in locatiile Achizitorului, pe intreaga perioada de valabilitate a 

prezentului Contract. 
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9.3 Declaratiile Furnizorului 

Furnizorul declara si garanteaza Achizitorul ca: 

i. are capacitate deplina de a livra, instala și să pună în funcțiune sistemul, la a caror executare se obliga si de 

a indeplini toate obligatiile contractate cu Achizitorul;  

ii. obiectul contractului este in conformitate cu obiectul de activitate pe care Furnizorul este autorizat sa il 

desfasoare;  

iii. livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului, precum si produsele utilizate pentru realizarea 

acestuia, respecta in totalitate reglementarile in vigoare; 

iv. Furnizorul detine cunostintele, tehnologia si know-how-ul necesare pentru livrarea, instalarea și punerea 

în funcțiune a sistemului, pentru a le executa cu promptitudine si la cele mai inalte grade de calitate si 

profesionalism cunoscute in domeniu, astfel incat sa indeplineasca in totalitate scopul pentru care au fost 

destinate;  

v. in executarea contractului, furnizorul se obliga să lucreze numai cu personal calificat, conform legii si 

bine instruit si va respecta cu strictete toate prevederile legale, inclusiv dar nelimitat la, normele privind 

securitatea si sanatatea in munca;  

vi. detine toate avizele, permisele, autorizatiile, acordurile si alte asemenea necesare pentru livrarea, 

instalarea și punerea în funcțiune a sistemului si se obliga sa le mentina valabile pe intreaga durata a 

Contractului; 

vii. furnizorul va avea libertatea de a alege modul de realizare a instalarii și punerii în funcțiune a sistemului, 

precum si posibilitatea de a presta Serviciile atat in mod direct, cu personal propriu angajat sau prin 

colaborare cu terte persoane, in conditiile legii. In acest din urma caz, Furnizorul este pe deplin raspunzator 

pentru faptele si actele indeplinite de prepusii sai sau de tertii colaboratori; 

viii. semnarea si executarea prezentului Contract si indeplinirea obligatiilor stabilite prin acesta nu incalca 

niciuna dintre dispozitiile legale aplicabile cadrului contractual stabilit intre Parti si nu constituie o incalcare 

a vreunei legii, si nu va constitui o incalcare a oricarui alt contract sau angajament la care este parte sau 

obligatie de care este legata sau pe care si-a asumat-o; 

ix. nu exista iminenta intrarii in incapacitate de plata sau a declansarii vreunei proceduri de executare silita 

ori a procedurii de insolventa, la cererea sa sau de catre creditori impotriva sa; de asemenea, va depune toate 

diligentele pentru a evita astfel de situatii si va anunta neintarziat Achizitorul in legatura cu posibilitatea 

producerii unor situatii de acest gen. 

 

X. MODIFICARI 

10.1. Orice modificare a sistemului ce face obiectul contractului, indiferent de momentul aparitiei sale, va fi 

solicitata in scris de Achizitor. La primirea unei astfel de cereri Furnizorul va raspunde cu o descriere a 

lucrarilor suplimentare necesare, insotita de o propunere de modificare a pretului contractului, daca este 

cazul, precum si modificarile termenelor de executie aferente. 

10.2. Orice modificare a contractului se va consemna intr-un act aditional la Contract semnat de Parti. 

XI. RECEPTII, INSPECTII SI TESTE 

11.1 Inspectarea si testarea sistemului, sunt realizate de Achizitor. Finalizarea activităților ce presupun 

livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului, se va incheia printr-un proces verbal de receptie 

finala, semnat de reprezentantii autorizati ai partilor.  

11.2 In cazul in care Achizitorul constata neconformitati pe perioada inspectarii activităților ce presupun 

livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului sau a testarii acestora, Furnizorul se obliga sa 

remedieze pe propia cheltuaia aceste neconformitati, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data 

constatarii acestora.   
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11.3 Data receptiei finale a sistemului de protecție la incendiu va fi considerata data semnarii de catre 

ambele parti a procesului verbal de receptie finala. 

 

XII. GARANTII 

12.1. Furnizorul garanteaza calitatea Serviciilor si buna functionare a sistemului de protecție la incendiu care 

fac obiectul contractului pentru o perioada de 24 luni de la receptia finala, conditionata de respectarea 

operatiilor de mentenanta preventiva prevazute de catre legislatie si producator. 

 

12.2. Drepturile de garantie sunt acordate numai daca defectele functionale constatate in perioada precizata 

de clauza 12.1. au aparut in urma unei utilizari normale a sistemului de protecție la incendiu, in conformitate 

cu instructiunile de montaj, utilizare si intretinere ale Furnizorului. 

12.3. In perioada de garantie, remedierile se fac la locul de instalare a sistemului de protecție la incendiu, pe 

cheltuiala Furnizorului. Timpul de interventie in perioada de garantie este de maxim 48 de ore de la data 

primirii de catre Furnizor a unei notificari din partea Achizitorului. Toate consumabilele si piesele de schimb 

necesare reparatiilor vor fi asigurate de Furnizor, cu respectarea conditiilor de garantie impuse de 

Producator.  

12.4. In situatia in care pentru efectuarea remedierilor este necesara oprirea unor instalatii sau procese 

tehnologice, Achizitorul va programa aceste opriri si va comunica Furnizorului, disponibilitatea de 

interventie. 

 

XIII: INCETAREA CONTRACTULUI  

13.1. Prezentul Contract va inceta in oricare din urmatoarele cazuri: 

a) prin acordul Partilor materializat intr-un act aditional semnat de ambele Parti; 

b) urmare a unui caz de forta majora, in conditiile reglementate in art. 15.6 de mai jos; 

c) prin reziliere, in caz de neexecutare totala, partiala sau executare necorespunzatoare a obligatiilor asumate 

de catre oricare dintre Parti, rezilierea urmand sa opereze la comunicarea declaratiei de reziliere trimise 

Partii in culpa. Anterior rezilierii, Partea prejudiciata va transmite Partii in culpa o „Notificare de remediere” 

prin care se va descrie incalcarea Contractului, cu referire la clauzele ce reglementeaza obligatia neexecutata 

ori executata necorespunzator si se va solicita remedierea acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice („Termen de remediere”). In cazul in care Partea in culpa nu remediaza in cadrul Termenului 

de remediere incalcarea indicata in Notificarea de remediere, incetarea Contractului va opera fara interventia 

instantelor judecatoresti si fara a fi necesara nicio alta formalitate in afara celor de mai sus, la data implinirii 

Termenului de remediere. Prevederile prezentului paragraf nu inlatura raspunderea Partii care in mod 

culpabil a cauzat incetarea Contractului; 

13.2. Furnizorul este de drept in intarziere in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor asumate, prin simpla 

implinire a termenului in care aceste obligatii trebuiau executate, in conditiile art. 1523 din Codul civil.  

13.3. Rezilierea Contractului nu va putea insa impiedica o Parte sa solicite repararea oricaror prejudicii 

suferite ca urmare a nerespectarii obligatiilor Contractuale de catre cealalta Parte. 

13.4. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre Partile 

contractante. 

 

XIV. LITIGII SI ARBITRAJ 

14.1 Prezentul Contract va fi guvernat de legislatia aplicabila din Romania. 

14.2. Niciun mod de a actiona si nicio intarziere in exercitarea sau neexercitarea oricarui drept, prerogative 

sau remediu in favoarea Achizitorului in urma oricarei incalcari de catre Furnizor a prezentului Contract nu 

va afecta respectivul drept, si nici nu va fi interpretata ca o renuntare a Achizitorului la acestea; actiunea 
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Achizitorului cu privire la orice astfel de incalcari sau orice recunoastere de catre acesta in acest caz nu va 

afecta sau restrictiona orice drept, putere sau despagubire a Achizitorului cu privire la orice alta incalcare. 

14.3 Litigiile care se vor naste din prezentul Contract sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv cele 

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea, expirarea sau rezilierea lui, vor fi solutionate pe cale 

amiabila. 

14.4 Daca Partile nu ajung la o intelegere amiabila, atunci orice litigiu va fi inaintat spre solutionare 

instantelor competente de la sediul Achizitorului, conform prevederilor legislatiei romane aplicabile. 

 

XV: FORTA MAJORA 

15.1. Forta majora este definita ca fiind orice eveniment care nu permite uneia dintre parti sa isi 

indeplineasca o parte sau totalitatea obligatiilor contractuale si care este mai presus de orice estimare 

rezonabila sau controlul partii in cauza, a subcontractantilor si executantilor sai. Forta majora include, fara a 

se limita la acestea, urmatoarele evenimente: incendii, inundatii, cutremure, conflicte militare, revolutii, 

greve, explozii, embargou. 

15.2. Partea care invoca evenimentul de Forta majora nu poate fi facuta raspunzatoare pentru neindeplinirea 

partiala sau totala a obligatiilor sale contractuale. 

15.3. In caz de Forta majora, partea afectata va informa in cel mai scurt timp posibil cealalta parte despre 

producerea unui astfel de eveniment, iar in situatia in care evenimentul a luat sfarsit, data terminarii lui. 

15.4. In situatia in care Furnizorul este afectat de un eveniment de Forta majora, acesta va informa 

Achizitorul despre masurile pe care le propune, incluzand orice alternative rezonabile pentru realizarea 

contractului, dar nu va intreprinde aceste masuri fara acordul Achizitorului. 

15.5. Daca masurile alternative determina cheltuieli suplimentare, adaugarea lor la valoarea contractului se 

va face numai cu acordul Achizitorului. 

15.6. In situatia in care cazul de Forta majora dureaza mai mult de 60 de zile, oricare dintre parti poate cere 

rezilierea contractului printr-o notificare scrisa anterioara cu 30 de zile datei de reziliere, cu conditia ca 

evenimentul de Forta majora sa nu inceteze pana la expirarea preavizului. 

 

XVI. CESIONAREA CONTRACTULUI 

16.1. Furnizorul sau Achizitorul nu poate cesiona prezentul contract sau oricare din drepturile si obligatiile 

sale contractuale la un tert, fara acordul partilor. 

 

XVII CONFIDENTIALITATE 

17.1. Furnizorul se obliga sa actioneze cu buna credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila astfel 

incat sa nu prejudicieze cu nimic pe Achizitor, si sa pastreze secretul comercial in ceea ce priveste orice 

informatie cu privire la preturile practicate de Achizitor, conditiile de vanzare, inventii, inovatii, know-how, 

strategii comerciale ori documentatie tehnica, dar nelimitat la acestea. 

17.2. Furnizorul se obliga sa nu intreprinda nimic care ar putea prejudicia in orice fel imaginea, numele ori 

prestigiul Achizitorului. In caz contrar, Furnizorul va fi obligat la plata de despagubiri pentru prejudiciul 

produs. 

 

XVIII. PROPRIETATEA INDUSTRIALA SI INTELECTUALA 

18.1 Orice documente, desene, planuri, scheme, know-how, informatii confidentiale brevetate sau nu, 

schimbate de parti anterior, pe durata, sau dupa expirarea contractului raman in proprietatea exclusiva a 

partii emitente. Aceste documente, desene, planuri, scheme si informatii confidentiale apartinand uneia 

dintre parti nu vor putea fi folosite de cealalta parte decat in scopul executarii contractului. Nici una din parti 
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nu va putea comunica, transmite, dezvalui total, sau partial unor terti documentele, desenele, planurile, 

schemele si informatiile confidentiale apartinand celeilalte parti, fara acordul scris, prealabil al acesteia. 

 

XIX. NOTIFICARILE 

19.1 Toate notificarile referitoare la acest contract vor fi trimise: 

- pentru Achizitor:   

- pentru Furnizor: persoana de contact  

XX. DISPOZITII FINALE 

 

20.1 Partile declara ca: (i) au luat la cunostinta si inteleg pe deplin toate clauzele prezentului Contract, care 

au fost negociate fiecare in parte cu buna-credinta si ca nici una dintre clauzele prezentului Contract nu 

poate fi considerata „clauza standard” sau neuzuala in sensul art. 1202 C.Civ. si, respectiv, 1203 C.civ. si 

(ii) isi exprima acordul si accepta in mod expres si fara rezerve continutul fiecarei clauze contractuale 

cuprinse in prezentul Contract si anexele acestuia. 

 

Din prezentul contract fac parte integranta urmatoarele documente: 

 

Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini respectiv Fisa tehnică 

Anexa nr. 2 – Sistemul instalat, conform oferta comerciala; 

Anexa nr. 3 - Centralizator cu cantitatea şi preţul produsului; 

Anexa nr. 4 - Graficul de livrare şi plată 

 

Orice clauza a contractului, poate fi modificata prin acordul scris si semnat de ambele Parti. 

Prezentul contract a fost semnat astăzi ___________, în 2 exemplare originale cu aceeasi valoare juridica, 

cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

                  ACHIZITOR FURNIZOR 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA  

      TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 S.C. ADVANCED 

SECURITY&TEHNOLOGIES S.R.L. 

  

                    Director 

 

      

   

                                             

Administrator 

 

 

  

                Contabil șef          

                              

         

 

 

 

 

       Avizat pentru legalitate 

            Consilier juridic  

             
               

 

 

   Responsabil derulare contract 
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Anexa nr. 3 

 

Centralizator cu cantitatea şi preţul produsului 

 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire produs 

 

U.M. Cant. 

Preț unitar 

lei fară 

TVA 

 

Valoare 

lei fără 

TVA 

 

Valoare 

lei cu 

TVA 

1 Sistem de protecție la incendiu cpl. 1 15.705,00 15.705,00 18.688,95 

 

 

 

SEMNĂTURI AUTORIZATE 

   

  

                  ACHIZITOR FURNIZOR 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA  

      TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

S.C. ADVANCED 

SECURITY&TEHNOLOGIES S.R.L. 

  

                    Director 

 

                                                  

Administrator 

 

 

  

                Contabil șef          

                              

 

 

 

 

       Avizat pentru legalitate 

            Consilier juridic  

             
               

 

 

   Responsabil derulare contract 
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Anexa nr. 4  

 

Graficul de livrare şi plată 

 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Termenul de livrare Termen de plată Locul livrării 

1 
Sistem de protecție la 

incendiu 

Maxim 45 de zile 

lucrătoare (care nu includ 

si sarbatorile legale) de la 

data semnării contractului 

de către amble părți, în 

conformitate cu 

prevederile art. 5.1, lit. i) 

din prezentul contract 

În 30 zile de la recepția 

facturii, dupa terminarea 

lucrarilor si incheierea 

procesului verbal de 

receptie 

București, str. 

Ion 

Câmpineanu,  

nr. 20, sector 1 

 

 

SEMNĂTURI AUTORIZATE 

 

 

                  ACHIZITOR FURNIZOR 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA  

      TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

S.C. ADVANCED 

SECURITY&TEHNOLOGIES S.R.L. 

  

                    Director 

           

   

                                             

Administrator 

 

 

  

                Contabil șef          

           

 

 

 

 

 

        Avizat pentru legalitate 

             Consilier juridic  

             
               

 

 

    Responsabil derulare contract 

 

          

 

 


