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Ministerul Finanțelor 
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate 

            

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                   S.C. ANTARES ROMÂNIA S.R.L. 

   AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA  

       TRAFICULUI DE PERSOANE 

   Nr. __________ din ___.___.____                        Nr. _____________din___.___.____ 
 
 

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE PRODUSE NR. 2 
LOT NR. 5 

 
 În temeiul prevederilor: 
-  Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Hotărârii de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018. 
 
și  
 
În baza acordului-cadru centralizat încheiat de O.N.A.C. în numele şi pentru 
utilizatori, înregistrat cu nr. ____________. 
 
s-a încheiat prezentul Contract subsecvent de furnizare produse de mobilier 
pentru birou Între: 
 
1. Părţile contractului subsecvent 
 
Utilizatorul Ministerul Afacerilor Interne - AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA 
TRAFICULUI DE PERSOANE, Bucuresti, cu sediul în BUCUREȘTI, Str. Ion 
Câmpineanu, nr. 20, sector 5, telefon: 021-311.89.82, fax: 021-319.01.83, cod fiscal 
28703167 cont Trezorerie RO46TREZ23A615000200530X, deschis la Trezoreria Sector 
1, reprezentată prin domnul Maximilian Axel – NICOLAE - director, în calitate de 
Achizitor, pe de o parte, 
 
și  
 
2. S.C. ANTARES ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 4-5, jud. 
Cluj, cod postal 400141, nr. de înregistrare în Registrul Comertului J12/1198/1998, 
telefon 0264454550, fax. 0317301689, email: cristian@scaune.ro, având CIF RO 
10868022, cont IBAN RO36TREZ2165069XXX010513, deschis la Trezoreria Cluj-
Napoca, reprezentată prin dl. Balint Ede, funcția administrator, în calitate de Furnizor, 
pe de altă parte. 
 
2. DEFINIŢII 
 
În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
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a) Achizitor și Furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în 
prezentul contract; 

b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului 
contract subsecvent de achiziție publică, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

c) Caiet de sarcini - documentul cuprinzând în detaliu specificațiile tehnice ale 
produselor care fac obiectul contractului subsecvent. 

d) Caz 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) Contract de subcontractare – acord scris încheiat între Furnizor şi 
subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă prin care Furnizorul 
încredinţează unui terţ executarea unei părţi din contractul subsecvent. 

f) Contract subsecvent - actul juridic încheiat între utilizator în calitate de achizitor 
și furnizorul de produse în calitate de Furnizor. 

g) Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea furnizorului de a 
exprima o opinie obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului. 

h) Data semnării – reprezintă data semnării prezentului contract de către ultima 
dintre părțile semnatare. 

i) Data intrării în vigoare - reprezintă momentul semnării contractului subsecvent 
de ambele părţi, în cazul în care nu rezidă obligația de constituire a garanției de 
bună execuție sau data prezentării dovezii de constituire a garanției de bună 
execuție.  

j) Defecte - sunt orice defecte constatate la recepția cantitativă și calitativă a 
produselor sau ca urmare unui raport de încercare/expertiză tehnică efectuat(ă) 
pentru verificarea specificaţiilor tehnice ale produselor livrate în corespondenţă 
cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini/propunerea tehnică și/sau de 
legislaţia incidentă.   

k) Forță majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil 
independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului subsecvent 
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. 

l) În scris - reprezintă orice comunicare în formă scrisă, indiferent de modalitatea 
de transmitere (fax, poștă/curierat, e-mail), însoțită de confirmare de primire. 

m) Locul livrării - este destinaţia finală, respectiv adresa/adresele de livrare 
precizat(e) în documentaţia de atribuire centralizată/contractul subsecvent unde 
furnizorul trebuie  să livreze produsele aşa cum este prevăzut în caietul de sarcini. 

n) Ofertă - actul juridic prin care Furnizorul şi-a manifestat voința de a se angaja, din 
punct de vedere juridic, în acest contract subsecvent și cuprinde propunerea 
financiară, propunerea tehnică precum și alte documente care au fost menționate 
în documentația de atribuire.  

o) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (O.N.A.C.) - unitate de achiziţii 
centralizate care a încheiat acordul-cadru centralizat în numele și pentru 
utilizatori.  

p) Penalitate - suma de bani plătibilă de către una dintre părțile contractante către 
cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul subsecvent, în 
caz de neîndeplinire a unei părți a contractului subsecvent sau de îndeplinire cu 
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întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului 
subsecvent.  

q) Prejudiciu - paguba produsă Utilizatorului de către Furnizor prin 
neexecutarea/executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor 
stabilite în sarcina sa prin contractul subsecvent.   

r) Produsul - obiectul de mobilier pentru birou pe care Promitentul-Furnizor are 
obligația de a-l furniza conform prevederilor caietului de sarcini;  

s) Propunerea financiară - document al ofertei care cuprinde informaţiile referitoare 
la preţuri şi alte condiţii financiare şi comerciale necesare îndeplinirii condiţiilor 
specificate în documentaţia de atribuire.  

t) Propunerea tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerințelor tehnice din 
caietul de sarcini stabilite de Promitentul – Achizitor în numele şi pentru utilizatori.  

u) Recepție cantitativă și calitativă - activitate care se finalizează cu întocmirea 
procesului verbal de recepţie cantitativă și calitativă încheiat la adresa de livrare 
a produselor, prin care se confirmă/infirmă furnizarea produselor conform ofertei. 

v) Termenul de livrare- reprezintă termenul în care Furnizorul trebuie să livreze 
produsele în forma finală și în locația stabilită de către Utilizator (inclusiv transport, 
manipulare, montare), conform termenelor asumate în contractele subsecvente și 
a celor precizate în oferta depusă raportat la cerințele din documentația de 
atribuire. 

w) Utilizator - beneficiar al acordului-cadru centralizat menționat în caietul de sarcini 
care încheie prezentul contract subsecvent în baza acordului-cadru centralizat și 
a anexelor acestuia, acord-cadru centralizat încheiat de Promitentul-Achizitor în 
numele și pentru acesta. 

x) Valoarea contractului subsecvent - este calculată prin însumarea produsului 
dintre cantitățile care fac obiectul conractului şi prețurile unitare ofertate de 
Furnizor; 

y) Valoarea facturii - reprezintă valoarea în lei calculată pentru produsele furnizate 
de către Furnizor; 

z) Zile - zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care se prevede expres că sunt 
zile lucrătoare. 

 
3. INTERPRETARE 
 
3.1 În prezentul contract subsecvent, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, 
cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest 
lucru este permis de context. 
3.2 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru 
centralizat, respectiv contractul subsecvent. 
3.3. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractului 
subsecvent și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin 
documentele achiziției. 
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
4.1. Obiectul contractului subsecvent îl reprezintă furnizarea produselor de mobilier 
pentru birou, cod CPV CPV 39110000-6, din lotul nr. 5 – Scaune – zona 1, cu 
respectarea cerințelor din caietul de sarcini de către Furnizor. 
 
5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
5.1 Documentele contractului subsecvent sunt: 
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a) caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările şi/sau măsurile de remediere 
aplicate până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare – Anexa 
nr. 1; 
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare - Anexa nr. 2; 
c) acordul de asociere - nu este cazul; 
d) garanţia de bună execuţie, daca este cazul - Anexa nr. 3. 
5.2 Documentele menţionate la art. 5.1. sunt părţi integrante ale contractului subsecvent. 
În caz de ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în 
ordinea mai sus menţionată.  
 
6. CANTITATEA PRODUSELOR 
 
6.1 Cantitatea produselor (se va completa cantitatea pentru produsele identificate de 
Achizitor ca fiind necesare) care urmează a fi livrată în baza contractului subsecvent 
este de:  
 

Nr. 
crt. 

Produsele din categoria mobilier 
pentru birou 

U.M. 

Cantitatea  
(număr de produse 

comandate în prezentul 
contract subsecvent) 

Nuanța/textura 
solicitată 

(se va alege din 
nuanțele/texturile 

predefinite în caietul 
de sarcini) 

LOTUL NR. 5  

1 Scaun ergonomic – textil  buc. 60  Culoare negru 

 
6.2. În situaţia în care livrarea urmează să se facă la mai multe adrese, se va detalia la 
art. 20.2 cantitatea care va fi livrată pe fiecare adresă de livrare. 
 
7. VALOAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
7.1 Valoarea contractului subsecvent aferentă produselor specificate la art. 6 din 
prezentul contract subsecvent, este de 23.460,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA 
în valoare de 4.457,40 lei.  
Valoarea totală cu T.V.A. a contractului subsecvent este de 27.917,40  lei.  
7.2 Prețul unitar al produselor din contractul subsecvent este cel stabilit în acordul-cadru 
centralizat cu nr. _____________ respectiv: 
 

Nr. 
crt. 

Produsele din categoria mobilier 
pentru birou 

U.M. 

 
Preţ unitar 
lei/produs 
fără TVA 

 

Nr de buc 
comandate 

Pret total 
fără TVA 

Pret total 
cu TVA 

         LOTUL NR. 5 

1 Scaun ergonomic - textil  buc.  391,00 60 23.460,00 27.917,40 

TOTAL 23.460,00 27.917,40 

 
 
8. FACTURAREA ŞI PLĂŢILE CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
8.1 Plăţile contractelor subsecvente vor fi efectuate în lei.  
8.2 Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului subsecvent se vor face numai 
după primirea facturii şi aprobarea procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, 
fără obiecţii, de către ambele părți, pentru toate produsele furnizate.  
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8.3 Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii 
emisă de către Furnizor pentru suma la care este îndreptățit, conform prevederilor 
contractuale, în contul deschis de Furnizor la Trezorierie. 
8.4 Plata produselor achiziționate şi recepţionate în condiţiile prevăzute în caietul de 
sarcini se va efectua de către Achizitor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea 
nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante, cel târziu la 30 de zile calendaristice de la data 
primirii facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative, inclusiv procesului-verbal de 
recepție cantitativă și calitativă a produselor. 
8.5 Plata produselor achiziționate şi recepţionate, în condiţiile prevăzute în caietul de 
sarcini, de către Achizitorii instituţii publice din domeniul sănătăţii şi entităţile publice care 
furnizează servicii medicale de sănătate, se va efectua în conformitate cu prevederile 
art. 6 alin. (4) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 
între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cel târziu la 60 de zile 
calendaristice de la data primirii facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative, 
inclusiv procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor. 
8.6 Dacă factura are elemente eronate și/sau erori de calcul identificate de Achizitor și 
sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea 
Furnizorului, termenul de 30 de zile sau după caz, 60 de zile pentru plata facturii se 
suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă 
și de fond ale facturii. 
8.7 În cazul în care un subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, opţiunea de a fi plătit direct, 
contractul de subcontractare va conţine o anexă specifică privind plata directă, prin care 
Furnizorul şi subcontractantul vor consemna această opţiune, vor preciza contul deschis 
la Trezorerie al subcontractantului şi vor indica partea și preţul corespunzător aferent 
subcontractantului, precum şi modul concret de evaluare şi confirmare a părţii din fiecare 
plată efectuată de către Achizitor. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI 
 
9.1 Preţurile unitare per fiecare produs sunt ferme şi nu pot fi ajustate pe toată 
perioada de derulare a acordului-cadru centralizat. 
 
10. DURATA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
10.1 Prezentul contract subsecvent intră în vigoare la data semnării de ambele părţi în 
cazul în care nu rezidă obligația de constituire a garanției de bună execuție sau la data 
constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la 
semnarea contractului de către ultima parte şi este valabil până la data de __________. 
(se va completa la semnarea contractului subsecvent data de valabilitate a acestuia)  
10.2 Durata prezentului contract este de 45 zile, începând cu ........................... 
 
11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  
 
11.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului subsecvent în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 
subsecvent, de ambele părți, în cuantum de 1.173,00 lei, reprezentând 5% din valoarea fără 
TVA a contractului subsecvent, doar pentru contractele subsecvente cu o valoare mai mare 
de 9.000 lei (fără TVA). 
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11.2 Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 39, alin 
(3) și art. 40 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate 
de asigurări, în condiţiile legii, care devine anexă la contractul subsecvent. 
11.3 Garanţia de bună execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata garanţiei de 
bună execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe 
baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa furnizorului. 
11.4 Garanţia de bună execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele 
asocierii sau consorţiului. 
11.5 În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, 
Achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea sumei în 
numerar la casieria achizitorului. 
11.6 În cazul prelungirii duratei de derulare a contractului subsecvent, furnizorul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie.  
11.7 În cazul în care pe parcursul executării contractului subsecvent se suplimentează 
valoarea acestuia, Furnizorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în 
corelaţie cu noua valoare a contractului subsecvent. 
11.8 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
oricând pe parcursul derulării contractului în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
Furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate și modul de calcul 
al prejudiciului. 
11.9 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are 
obligația de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul contractului subsecvent rămas 
de executat. 
11.10 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie de 1.173,00 lei, în cel 
mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Furnizor a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contractul subsecvent şi a furnizării întregii cantităţi de produse ce fac obiectul 
contractului subsecvent (conform procesului-verbal/ proceselor-verbale de recepție a 
produselor care fac obiectul prezentului contract subsecvent) şi/sau de la plata facturii 
finale, dacă Achizitorul nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra acesteia, conform 
art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
12. MODIFICAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
12.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a 
conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor contractului, fără organizarea unei noi 
proceduri, cu acordul părților semnatare, prin act adiţional, cu respectarea prevederilor 
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul în care aceasta nu reprezintă o modificare substanţială. 
12.2 Partea care propune modificarea contractului subsecvent are obligaţia de a 
transmite în scris celeilalte Părţi propunerea de modificare a contractului subsecvent. 
12.3 În termen de maximum 15 zile de la primirea propunerilor de modificare a 
contractului subsecvent, se va transmite acceptul sau refuzul asupra propunerilor de 
modificare. 
12.4 Modificarea contractului subsecvent în condiţiile prevăzute de art. 12.1 se 
realizează cu notificarea prealabilă a O.N.A.C., iar răspunderea pentru modificările 
aduse este a Achizitorului.  
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12.5 Modificarea va produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect 
prin semnarea unui act adiţional. 
 
13.OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
 

13.1. Achizitorul se obligă să nu încheie cu alt operator economic care nu este parte din 
acordul-cadru centralizat încheiat de O.N.A.C. sau în alte condiţii decât cele stabilite prin 
clauzele acordului-cadru centralizat și pe toată durata acestuia, un contract subsecvent 
având ca obiect achiziţionarea produselor care fac obiectul acordului-cadru centralizat, 
cu excepția situației prevăzută la art. 17.4. 
13.2 Achizitorul se obligă să încheie contractele subsecvente numai pe baza regulilor şi 
condiţiilor stabilite prin acordul-cadru centralizat având ca obiect furnizarea de mobilier 
pentru birou. 
13.3 Achizitorul se obligă să achiziţioneze si să recepţioneze produsele furnizate, în 
termenul convenit, conform standardelor şi/sau performanţelor prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract și în concordanță cu cerințele caietului de sarcini. 
13.4 Achizitorul este responsabil să urmărească respectarea realizării tuturor activităţilor 
din caietul de sarcini şi a oricăror elemente ale propunerii tehnice şi financiare. 
13.5 Achizitorul se obligă să verifice existenţa tuturor documentelor justificative care 
atestă recepţia produselor care fac obiectul prezentului contract subsecvent și să 
semneze procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă. 
13.6 Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului preţul produselor achiziționate 
conform termenelor și condițiilor prevăzute în acordul-cadru centralizat și în prezentul 
contract subsecvent la art. 8.4 sau după caz, 8.5. 
13.7 Achizitorul se obligă să respecte instrucţiunile de utilizare ale produselor ce rezultă 
din documentele puse la dispoziția sa de către furnizor.  
13.8 Achizitorul se obligă să sesizeze Furnizorul imediat ce constată funcţionarea 
necorespunzătoare a produselor achiziţionate, precum şi orice situaţie anormală 
constatată în exploatarea acestora. 
13.9 Achizitorul se obligă să solicite livrarea (transportul), manipularea, montarea 
produselor și așezarea în spațiul destinat a produselor de mobilier pentru birou 
comandate. 
 
14. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 
 
14.1 Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte cerinţele tehnice şi de 
calitate prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică. 
14.2 Furnizorul se obligă să pună la dispoziţia Achizitorului mostre/ catalog pentru ca 
acesta să decidă textura și nuanța materialului, conform cu caietul de sarcini. Opțiunile 
stabilite de către Achizitor vor fi incluse în prezentul contract subsecvent. 
14.3 Furnizorul se obligă să livreze la termenul stabilit toate produsele solicitate de către 
Achizitor, la locația specificată în prezentul contract subsecvent. 
14.4 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul convenit la art. 20.2. 
Produsele vor fi livrate (transportate), manipulate, montate și așezate în spațiul destinat, 
conform solicitării Achizitorului. Toate aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala 
Furnizorului. 
14.5 În cazul în care Furnizorul nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract 
subsecvent, Achizitorul are dreptul de a considera că Furnizorul nu are capacitatea de a 
răspunde solicitărilor acestuia şi notifică această situaţie către O.N.A.C. în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării. 
14.6 Furnizorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de furnizare a produselor pe toată durata utilizate pe toată durata contractului 
subsecvent. 
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14.7 Furnizorul este pe deplin responsabil de transportul, montarea și așezarea pe 
pozițiile indicate a produselor de mobilier pentru birou specificate în prezentul contract 
subsecvent, activități ce se vor executa pentru fiecare adresă de livrare indicată de 
Achizitor.  
14.8 Furnizorul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, 
echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru furnizarea și montarea 
produselor. 
14.9 Furnizorul trebuie să asambleze produsele, asigurând-se în același timp ca spațiile 
unde s-a realizat asamblarea rămân curate. 
14.10 După livrarea și asamblare produselor, Furnizorul va elimina toate deșeurile 
rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și a le elimina de 
la locul de asamblare, fără costuri suplimentare. 
14.11 Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor, luând toate măsurile 
adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări până la acceptarea 
produselor de către Achizitor. 
14.12 Furnizorul garantează că toate produsele furnizate sunt noi, în stare bună de 
utilizare din ziua montării și certificate ca fiind gata de dare în exploatare. 
14.13 Furnizorul se obligă să emită şi să transmită factura fiscală detaliată în care sunt 
cuprinse produsele furnizate, în conformitate cu solicitările Achizitorului din prezentul 
contract subsecvent și cu prevederile caietului de sarcini. 
14.14 Furnizorul se obligă să remedieze, în 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului-
verbal cu obiecțiuni și fără costuri pentru Achizitor, produsele/ elementele componente 
ale produselor la care se constată deficienţe sau abateri de la norme sau standarde 
prevăzute de lege şi caietul de sarcini. 
14.15 Furnizorul se obligă să respecte regulile de protecţia muncii, răspunzând exclusiv 
de producerea unor astfel de evenimente. 
14.16 Furnizorul se obligă să aloce personal dedicat pentru administrarea contractului 
subsecvent pe durata de derulare a acestuia și asistenţă tehnică, ca urmare a solicitărilor 
Achizitorului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini. 
14.17 Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport, timpul de 
răspuns asigurat va fi 8 ore x 5 zile lucrătoare, iar intervenția la fața locului, dacă este 
cazul, va fi asigurată în maxim 10 zile lucrătoare din momentul primirii sesizării. În caz 
contrar, Furnizorului i se va putea solicita să returneze contravaloarea produsului. 
14.18 Furnizorul se obligă să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul contract 
subsecvent şi anexele sale - parte integrantă a acestuia. 
14.19 Furnizorul se obligă să depună garanţia de bună execuţie în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent de ambele părţi, dacă este 
cazul. 
14.20 Furnizorul își asumă toate demersurile și diligențele privind metodele de livrare, 
montare și așezare pe poziții a produselor. 
14.21 Furnizorul este responsabil pentru deținerea şi menţinerea valabilităţii tuturor 
autorizațiilor și certificatelor necesare pentru furnizarea, transportul și livrarea 
produselor, conform legislației în vigoare.  
14.22 Furnizorul va asigura transportul produselor la adresele de livrare indicate în 
caietul de sarcini, pe riscul său. 
14.23 În situația în care beneficiarul își modifică adresa de livrare, în cadrul aceleiași 
localități, Furnizorul se obligă să livreze produsele la noua adresă comunicată de 
Achizitor, la momentul semnării contractului subsecvent, fără costuri suplimentare.  
14.24 Pentru produsele furnizate, Furnizorul are obligaţia de a face livrarea la 
adresa/adresele Achizitorului, menționate în cadrul prezentului contract subsecvent, în 
zile lucrătoare, în timpul programului de lucru al Achizitorului, comunicat la încheierea 
contractului subsecvent. 
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14.25 Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor după semnarea 
contractului subsecvent de ambele părţi şi după constituirea garanţiei de bună execuţie, 
dacă este cazul, conform termenelor asumate. 
14.26 Furnizorul are obligaţia să asigure îndeplinirea obligațiilor aferente perioadei de 
garanție a produselor furnizate, acolo unde este cazul, conform propunerii tehnice și 
cerințelor din caietul de sarcini. 
 
 
15. ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI, dacă este cazul 
 
15.1. Fiecare asociat este responsabil individual şi în solidar faţă de Achizitor fiind 
considerat ca având obligaţii comune şi individuale pentru executarea contractului 
subsecvent. 
15.2. Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este 
desemnat de asociere să acţioneze în numele său şi este autorizată să angajeze 
asocierea în cadrul contractului subsecvent. 
15.3. Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească 
dispoziţii din partea Achizitorului şi să primească plata pentru şi în numele asociaţilor 
care constituie asocierea. 
15.4. Modificarea structurii asocierii stabilită prin acordul-cadru centralizat se face numai 
cu acordul O.N.A.C., cu condiţia de a nu modifica oferta depusă, respectiv propunerea 
tehnică şi financiară. 
 
16. SUBCONTRACTANŢI - nu este cazul 
 
16.1. La semnarea contractului subsecvent, Furnizorul va prezenta Achizitorului 
contractele de subcontractare încheiate de acesta cu subcontractanţii declaraţi în ofertă 
pentru atribuirea acordului-cadru centralizat.  
16.2. Contractele încheiate cu subcontractanţii trebuie să fie în concordanţă cu oferta 
Furnizorului şi vor include cel puţin activităţile ce revin acestora și sumele aferente 
prestaţiilor. 
16.3. Contractul de subcontractare se constituie anexă la prezentul contract subsecvent. 
16.4. Furnizorul a subcontractat …………………( se va prezenta partea din contractul 
subsecvent ce face obiectul subcontractarii) către subcontractantul/ subcontractanţii 
………………………..( se vor prezenta datele de identificare ale acestuia/acestora).  
16.5. Valoarea de subcontractare este de ......... lei din contractul subsecvent. 
16.6. Pe durata executării contractului subsecvent, Furnizorul are dreptul de a implica 
noi subcontractanţi doar cu avizul scris obținut de Achizitor din partea O.N.A.C., sub 
condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
contractului în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
16.7. Solicitarea în sensul introducerii de noi subcontractanţi va conţine informaţii privind 
partea care va fi subcontractată, valoarea subcontractării, identitatea subcontractantului 
şi a reprezentantului său legal, certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere în conformitate cu prevederile aferente 
atribuirii acordului-cadru centralizat şi a propunerii tehnice aferente părţii sale de 
implicare propuse în acordul-cadru centralizat, precum şi justificările privind 
înlocuirea/introducerea altor subcontractanţi. 
16.8. În termen de 10 zile de la primirea acestei solicitări, O.N.A.C. va notifica decizia sa 
Furnizorului, cu indicarea motivelor în cazul unui refuz. Dacă O.N.A.C. nu notifică decizia 
în termenul mai sus indicat, solicitarea este considerată aprobată la expirarea 
termenului.  
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16.9. În termen de 5 zile de la aprobarea oricărui nou subcontractant, Furnizorul va 
transmite O.N.A.C. şi Achizitorului un exemplar semnat al contractului de subcontractare 
aferent, care se va constitui anexă la contractul subsecvent. Subcontractantul nu va 
începe executarea părţii sale din contractul subsecvent înainte de transmiterea 
contractului de subcontractare către O.N.A.C. şi către Achizitor.  
16.10 În cazul în care Furnizorul reziliază un contract de subcontractare sau renunţă în 
alt fel la subcontractant, Furnizorul va notifica O.N.A.C. şi Achizitorul în termen de 5 zile 
şi va indica în ce mod intenţionează să continue executarea părţii respective din 
contractul subsecvent. 
16.11 Dispoziţiile prevăzute la art. 16.1. -16.6. nu diminuează răspunderea Furnizorului 
în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract subsecvent, Furnizorul 
fiind responsabil de acţiunile, abaterile, neglijenţa subcontractanţilor săi. 
16.12 În cazul în care Furnizorul încheie un contract de subcontractare fără acordul 
O.N.A.C., Achizitorul aplică sancţiunea pentru încălcarea acordului-cadru centralizat 
prevăzută la art. 17.10. 
16.13 Dacă un subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în 
mod defectuos, Achizitorul poate solicita Furnizorului să îl înlocuiască pe subcontractant 
şi să asigure un subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor sau să 
reia personal executarea părţii relevante a contractului subsecvent cu respectarea 
prevederilor art. 16.7 – 16.9. 
 
17. OBLIGAŢII PRIVIND DAUNELE-INTERESE ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE 
PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
 
17.1 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul 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 produsele, materialele, 
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; 
ii.daune-interese şi penalităţi aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate 
intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor acordului-cadru 
centralizat şi ale contractului subsecvent calculate în funcţie de prevederile art. 17.2 şi 
art. 17.5; 
iii.costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente eventualelor încălcări ale dreptului 
de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor 
acordului-cadru centralizat şi ale contractului subsecvent. 

17.2 Furnizorul se obligă să răspundă solicitării Achizitorului de a încheia contractul 
subsecvent. Dacă acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau nu mai are 
capacitatea de a răspunde solicitărilor achizitorului de a încheia contractul subsecvent, 
furnizorul va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru centralizat pentru 
neîndeplinirea obligațiilor în sarcina lui, după cum urmează: 

(1) Furnizorul în culpă datorează daune-interese calculate ca urmare a diferenţei 
rezultate dintre preţul ofertat de acesta în baza acordului-cadru centralizat şi preţul la 
care Achizitorul va achiziţiona efectiv întreaga cantitate a produselor ce fac obiectul 
contractului subsecvent refuzat spre semnare de către Promitentul-Furnizor; 
(2) daunele-interese datorate conform alin. (1) vor fi plătite de către Furnizor în termen 
de maximum 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Achizitorului conform 
documentației justificative. 

17.3 În cazul prevăzut la art. 17.2., Achizitorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
constatarea situaţiei, informează O.N.A.C. şi solicită Furnizorului situat pe locul următor 
să încheie contractul subsecvent.  
17.4 În situaţia în care, prevederile art. 17.2 şi art. 17.3 nu pot fi aplicabile, Achizitorul 
are dreptul, până la organizarea de către O.N.A.C. a procedurii de atribuire centralizate 
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potrivit art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, să încheie cu alt operator 
economic un contract de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea aceloraşi 
produse care fac obiectul acordului-cadru centralizat doar în urma obținerii avizului în 
scris din partea O.N.A.C.  
17.5  În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu își  îndeplineşte, în termenul 

convenit sau îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile asumate faţă de 

Utilizator, acesta va plăti dobânda legală penalizatoare conform art. 3 alin. 2^1 din O.G. 

nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

bancar, aplicată la valoarea obligației contractuale neîndeplinite, aplicată la valoarea 

obligației contractuale neîndeplinite. 

17.6 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile de plată 
în termenul convenit, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 
4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între  Furnizori 
şi autorităţi contractante. 
17.8 Anterior aplicării penalităţilor, partea prejudiciată are obligaţia de a notifica în scris 
partea în culpă cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor asumate şi de a acorda acesteia 
un termen de 3 zile pentru remediere (în măsura în care obligaţia în cauză este 
susceptibilă de remediere). 
17.9 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul subsecvent de către una dintre 
părţile semnatare, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia 
unilateral şi de a pretinde plata de daune-interese. 
17.10 Încălcarea prevederilor art. 11.1, art. 14, art. 16.12, art. 18.1, art. 19.1, art. 23, art. 
30.1, art. 31, art. 32 din prezentul contract subsecvent dă dreptul Achizitorului la 
aplicarea pactului comisoriu, reglementat de art. 1553 alin. (2), teza finală din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
contractul subsecvent desfiinţându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără 
acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese. 
 
18.CESIUNEA 
 
18.1 Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial drepturile şi obligaţiile asumate 
prin prezentul contract subsecvent fără să obţină în prealabil acordul în scris al O.N.A.C. 
şi Achizitorului. 
18.2 Creanţele născute din prezentul contract subsecvent pot face obiectul cesiunii în 
favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
către aceştia. 
18.3 Cesiunea va fi notificată achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare. 
18.4 Cesiunea nu afectează obligaţiile născute din prezentul contract subsecvent care 
vor rămâne în sarcina părţilor contractante aşa cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
18.5 În cazul în care drepturile și obligațiile Furnizorului stabilite prin acest contract 
subsecvent sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, Furnizorul poate să cesioneze oricare din 
drepturile şi obligaţiile care decurg din acordul-cadru centralizat, inclusiv drepturile la 
plată,  doar cu notificarea Achizitorului şi a O.N.A.C. cu minimum 10 zile lucrătoare 
înainte de demararea procedurilor de preluare. În astfel de cazuri, Furnizorul trebuie să 
transmită către O.N.A.C. şi Achizitor informaţii cu privire la identitatea operatorului 
economic căruia îi cesionează drepturile şi obligaţiile. 
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18.6 După primirea notificării prevăzută la art. 18.5, O.N.A.C. verifică îndeplinirea 
criteriilor de calificare şi selecţie stabilite iniţial în documentaţia de atribuire pentru 
atribuirea acordului-cadru centralizat de către operatorul economic care urmează să 
preia drepturile şi obligaţiile Furnizorului. 
18.7 O.N.A.C., în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzută la art. 
18.5. finalizează evaluarea şi comunică Furnizorului şi Achizitorului dacă operatorul 
economic care urmează să îndeplinească drepturile şi obligaţiile furnizorului îndeplineşte 
cerinţele de calificare şi selecţie stabilite iniţial. 
 
19.  CONFLICTUL DE INTERESE  
 
19.1 Părțile semnatare vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta 
orice situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea 
executării contractului subsecvent încheiat în baza acordului-cadru centralizat, în mod 
obiectiv şi imparţial.  
19.2 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. În situaţia apariței unui potențial conflict de 
interese Furnizorul notifică în scris Achizitorul în termen de 5 zile despre această situaţie.  
19.3 În cazul în care furnizorul se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie 
care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării 
contractului subsecvent şi cu bună știință sau din rea voință nu aduce la cunoștința 
achizitorului această situație în termenul prevăzut la art. 19.2, aceasta dă dreptul 
achizitorului de a rezilia contractul subsecvent cu notificare prealabilă și fără acordul 
Furnizorului. 
19.4. Furnizorul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor 
publice cu privire la evitarea conflictului de interese, respectiv, Furnizorul nu are dreptul 
de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind furnizarea produselor, direct ori 
indirect, în scopul îndeplinirii contractului subsecvent, cu persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul 
procedurii de atribuire centralizate ori angajați/foști angajați ai O.N.A.C. sau alte 
persoane implicate în procedura de atribuire, cu care O.N.A.C. a încetat relațiile 
contractuale ulterior atribuirii acordului-cadru centralizat, pe parcursul unei perioade de 
cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea acordului-cadru centralizat, sub 
sancțiunea rezoluțiunii/rezilierii contractului respectiv. 
 
20. LIVRAREA PRODUSELOR 
 
20.1 În cadrul prezentului contract subsecvent, livrarea produselor se va face prin 
acordul părților, după caz, într-o singură tranşă sau în mai multe tranșe.  
20.2 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele care fac obiectul contractului 
subsecvent în termen de maxim 45 zile calendaristice de la data semnării contractului 
subsecvent de către ambele părți, și constituirea Garanției de bună execuție, în condiţiile 
stabilite la art. 20.1, dar nu mai târziu de data de 09.12.2021, la următoarele adrese 
de livrare: 
 

Nr. 
crt. 

Produsele din categoria mobilier 
pentru birou 

U.M. 
Nr de buc 

comandate 
Adresa de livrare* 

1 Scaun ergonomic – textil  buc. 60  

 
*se va înscrie adresa completă de livrare şi după caz, în situaţia în care sunt mai multe adrese de livrare 
se vor detalia şi cantităţile de produse care urmează să fie livrate pe fiecare adresă în parte 
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Livrarea produselor se va face în timpul programului de lucru, respectiv 08.00-15.00   (se 
menţionează programul de lucru). 
20.3 În cazul contractelor subsecvente cu livrare în mai multe tranșe, părţile vor stabili 
de comun acord, la data semnării contractului subsecvent, un grafic de livrare a 
produselor care fac obiectul prezentului contract, cu respectarea termenului maxim 
prevăzut la art. 20.2. 
20.4 În situația în care Achizitorul își modifică adresa de livrare, în cadrul aceleiași 
localități, Furnizorul se obligă să livreze produsele la noua adresă comunicată de 
Achizitor la momentul semnării contractului subsecvent, fără costuri suplimentare. 
20.5 Furnizorul are obligaţia de a anunța Achizitorul cu 7 zile înainte de a livra produsele. 
20.6 Furnizorul are obligaţia să respecte condițiile de livrare, ambalare, etichetare, 
manipulare, transport, asigurare pe durata transportului și montare și așezare a 
produselor în spațiul destinat, conform solicitării Achizitorului și cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini. 
20.7 Livrarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, asigurarea pe durata 
transportului, montarea și așezarea produselor în spațiul destinat se consideră încheiată 
în momentul în care produsele au fost livrate şi recepţionate cantitativ şi calitativ în 
conformitate cu art. 22. 
20.7 Orice depăşire a termenului maxim de livrare specificat la art. 20.2 dă dreptul 
Achizitorului de a aplica penalităţi de întârziere, calculate la valoarea produselor livrate 
cu întârziere, conform clauzelor contractuale. 
20.8 În cazul livrărilor în tranșe, se va considera că obligaţia de livrare a fost îndeplinită 
integral în momentul în care toate produsele din cadrul tranşei respective au fost livrate 
şi recepţionate cantitativ şi calitativ în conformitate cu art. 22. 
 
21. INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, TESTARE ȘI INSTRUIREA 
PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE 
21.1. Instalarea produselor de mobilier pentru birou specificate și cantitățile aferente se 
va executa la fiecare adresă de livrare indicată de Achizitor și în încăperea specificată 
de acesta.  
21.2. Furnizorul va anunța Achizitorul cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data livrării 

și implicit a montării produselor. 

21.3. Furnizorul va transporta mobilierul la locațiile stabilite, îl va asambla/ monta (în 

cazul în care transportul se va face pe părți de asamblare) și îl va așeza pe pozițiile 

indicate de persoana de contact a Achizitorului. 

21.4. Furnizorul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, 

echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru furnizarea și montarea 

produselor. 

21.5.  Furnizorul trebuie să asambleze produsele, asigurând-se în același timp ca spațiile 

unde s-a realizat asamblarea rămân curate. 

21.6. După livrarea și asamblare mobilierului, furnizorul va elimina toate deșeurile 

rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și a le elimina de 

la locul de asamblare, fără costuri suplimentare. 

21.7. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor, luând toate măsurile 

adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări până la acceptarea 

produselor de către beneficiar. 
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22. RECEPŢIA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUSELOR 
 
22.1 Achizitorul are obligația de a efectua recepția cantitativă și calitativă a produselor 

achiziționate, la adresa de livrare menționată în Anexa nr. 1 a caietului de sarcini sau la 

adresa de livrare menționată de Achizitor la art. 20.2. 

22.2 Achizitorul are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea 

produselor livrate cu documentele înaintate de furnizor, cu cerințele din caietul de sarcini 

și cu documentele din oferta tehnică. 

22.3 Recepția cantitativă și calitativă a produselor se efectuează după livrarea, montarea 

și așezarea pe poziție a produselor. Recepția cantitativă și calitativă a produselor are loc 

în aceeași zi cu montarea și așezarea pe poziție a produselor și, doar în cazuri 

excepționale, recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua în maxim 5 zile 

lucrătoare de la livrare.  

22.4 Confirmarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate total și 
corespund cu cerințele din caietul de sarcini și propunerea tehnică se face prin 
întocmirea de către Achizitor a unui proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă care 
va fi comunicat Furnizorului pentru semnare.  
22.5 Recepția cantitativă și calitativă a produselor constă în efectuarea următoarelor 

operațiuni: 

a. recepția cantitativă, reprezentând verificarea prin numărarea efectivă a 

produselor furnizate; 

b. recepția calitativă, reprezentând verificarea produselor furnizate și montate în 

conformitate cu specificațiile din oferta tehnică și a documentelor însoțitoare. 

22.6 Documentele de recepție cantitativă și calitativă sunt: Proces-verbal de recepție 

cantitativă și calitativă a produsului/ produselor și/sau Nota de recepție şi constatare 

diferenţe, reglementate de dispozițiile financiar contabile incidente.  

22.7 În situația în care Furnizorul optează pentru livrarea produselor aferente unui 

Achizitor în mai multe tranșe, pentru aceste produse se va/vor întocmi document/e de 

recepție cantitativă şi calitativă la fiecare tranșă de livrare.  

22.8 Dreptul de proprietate asupra produselor, împreună cu riscul contractului, se 

transferă de la contractant la autoritatea contractantă la data semnării fără obiecțiuni a 

documentului/elor de recepție cantitativă și calitativă a produselor.  

22.9 Recepția produselor se va face în baza următoarelor documente: 

 factura fiscală aferentă produselor livrate, emisă de furnizor; 

 aviz de însoțire marfă; 

 certificat de calitate pentru fiecare tip de produs; 

 certificat de garanție pentru fiecare tip de produs; 

 proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a produsului/ produselor semnat, 

fără obiecțiuni, de către ambele părți. 

22.10 Se va considera că obligațiile contractuale au fost îndeplinite integral în momentul 

în care toate produsele din cadrul contractului subsecvent au fost livrate și recepționate 

cantitativ și calitativ, fapt materializat prin semnarea procesului-verbal/ proceselor-

verbale de recepție calitativă și cantitativă, fără obiecțiuni, de către ambele părți. 

22.11 Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate: 

a) acceptat; 

b) acceptat cu observații minore; 

c) acceptat cu rezerve; 
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d) refuzat. 

22.12 În situaţia în care cu ocazia recepţiei sau pe parcursul derulării contractului 
subsecvent se constată că nu au fost livrate toate produsele care fac obiectul contractului 
subsecvent sau specificaţiilor tehnice nu corespund cu cele din caietul de sarcini sau 
propunerea tehnică, achizitorul are dreptul să refuze, iar furnizorul are obligaţia de a 
înlocui produsele neconforme, cu altele conforme, în termen de maximum trei zile 
lucrătoare de la comunicarea calității necorespunzatoare.  
22.13 Produsele înlocuite vor fi însoțite obligatoriu de aceleași documente solicitate la 
recepția cantitativă și calitativă inițială. 
22.14 Produsele înlocuite vor beneficia de un nou termen de garanție, conform ofertei 
furnizorului, care va începe de la data semnării de către ambele părți, fără obiecţiuni, a 
procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a produsului. 
 
23. GARANŢIA PRODUSELOR  
 
23.1. Furnizorul va asigura Achizitorului o garanţie pentru produsele livrate, conform 
ofertei asumate, potrivit cerinţelor caietului de sarcini. Garanția acordată de……………, 
conform ofertei tehnice.  
23.2. Termenul de garanţie începe de la data semnării, fără obiecţiuni, a procesului-
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor de către ambele părți și se va 
aplica pentru fiecare tip de produs. 
23.3. Garanţia acoperă repararea și/sau înlocuirea produselor şi include opţiuni de 
preluare şi returnare sau reparaţii la faţa locului. 
23.4. Garanţia certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu specificaţiile din oferta 

tehnică depusă de Furnizor, fără a include costuri suplimentare.  

23.5. Furnizorul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb sau a 

elementelor care îndeplinesc o funcţie echivalentă pe perioadă egală cu durata de 2 ani 

de zile, suplimentar față de garanția ofertată.  

23.6. Furnizorul are obligația de a specifica în certificatul de garanție condițiile şi 

termenele și de a anexa la certificatul de garanție un manual/ instrucțiuni de utilizare a 

produselor furnizate. 

23.7. Certificatul de garanție va include, fără a se limita la acestea, următoarele clauze: 

a.în perioada de garanție furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile 

produselor furnizate, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, 

fără costuri pentru beneficiar;  

b.în cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor produselor depăşeşte  10 

(zece) zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă 

remedierea defecţiunilor produselor furnizate, furnizorul are obligaţia de a înlocui de 

îndată produsele defecte cu altele noi, cu performanţe similare sau superioare calitativ, 

cu titlu definitiv, fără costuri pentru beneficiar;  

c.produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie care curge de 

la data înlocuirii acestora, respectiv de la data încheierii unui nou document de recepție 

cantitativă și calitativă a acestor produse la locul de livrare; 

d.toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor furnizate, 

incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la sediul beneficiarului 

în condiţiile de mai sus, sunt în sarcina furnizorului; 

e.intervențiile şi reparațiile în perioada de garanție se efectuează, de regulă, la 

sediul beneficiarului, cu stabilirea de comun acord a zilei și intervalului orar în care se va 

efectua lucrarea. Prin acordul părților, se poate stabili o altă locație. 
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23.8. Toate piesele de schimb asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele 

tehnice și de calitate ale producătorului produsului. 

23.9. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 
subsecvent. 
 
24.MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR SUBSECVENTE 
 
24.1 Achizitorul are următoarele obligaţii: 

a) să transmită către O.N.A.C. la adresa de e-mail: mobilier@onac.gov.ro o copie a 
contractelor subsecvente încheiate în baza acordului-cadru centralizat în termen 
de maximum 7 zile lucrătoare de la semnarea acestora de către părţi sau de la 
data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 24.1, lit. e). 

b) să comunice în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea contractului 
subsecvent către O.N.A.C. valoarea finală a contractului subsecvent și dacă au 
intervenit modificări; 

c) să desemneze o persoană/ grup de lucru/ echipă care va monitoriza derularea 
contractului subsecvent; 

d) să asigure un punct unic de contact pentru toată corespondenţa referitoare la 
derularea contractului subsecvent; 

e) să verifice constituirea Garanţiei de Bună Execuţie, dacă este cazul; 
f) să monitorizeze modul de implementare a contractului subsecvent; 
g) să verifice existenţa tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea 

plăţilor și să aprobe facturile emise de furnizor; 
h) să plătească facturile pentru produsele recepționate către furnizor; 
i) să verifice existenţa documentelor care atestă recepţia produselor livrate care fac 

obiectul contractului subsecvent; 
j) să pună la dispoziţia furnizorului orice facilități şi/sau informații pe care acesta le-

a cerut, justificate de necesitatea livrării şi/sau montării produselor; 
k) să desemneze o persoană în vederea supravegherii montării produselor, dacă 

montarea se realizează la sediul beneficiarului; 
l) să colaboreze cu echipa Furnizorului pentru a identifica din timp orice eventuale 

probleme care ar putea apărea pe parcursul implementării contractului 
subsecvent; 

m) să iniţieze discuţii cu echipa Furnizorului pentru remedierea eventualelor 
disfuncţionalităţi intervenite în derulare contractului subsecvent; 

n) să transmită în scris sau prin mijloace electronice de comunicare persoanei 
desemnate din partea furnizorului, în cel mai scurt timp posibil, eventualele 
probleme întâmpinate pe parcursul derulării contractului subsecvent; 

o) să urmărească respectarea termenelor de livrare stabilite prin contractul 
subsecvent şi caietul de sarcini; 

p) să urmărească respectarea realizării tuturor activităţilor din caietul de sarcini şi a 
oricăror elemente ale propunerii tehnice şi financiare; 

q) să verifice realizarea părţilor subcontractate din contractul subsecvent, dacă este 
cazul; 

r) să verifice modul de realizare a plăţilor direct către subcontractanţi, dacă este 
cazul. 

s) este responsabil de realitatea produselor decontate; 
t) să înştiinţeze O.N.A.C. asupra oricăror nereguli, dificultăţi tehnice sau 

contractuale întâmpinate în execuţia contractelor subsecvente în termen de 5 
zile lucrătoare de la apariția acestora; 

u) să emită documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea 
sau după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Furnizor; 

mailto:mobilier@onac.gov.ro
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v) să transmită în format electronic către O.N.A.C., documentul constatator emis 
conform prevederilor art. 166 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările  ulterioare, în termen de 
maximum 40 de zile de la data emiterii documentului constatator, cu confirmare 
de primire. 

w) să transmită în format electronic către O.N.A.C. informații actualizate privind 
documentul constatator emis de Utilizator pentru neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale de către Furnizor și dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, în 
termen de 3 zile de la momentul luării la cunoștință că situația de fapt care a stat 
la baza emiterii documentului respectiv trebuie modificată din cauze obiective. 

x) să păstreze şi să arhiveze întreaga documentaţie emisă pe parcursul derulării 
contractului subsecvent în conformitate cu procedurile existente la nivelul fiecărui 
Achizitor. 

y) să pună la dispoziţia O.N.A.C. informaţiile solicitate privind derularea contractului 
subsecvent necesare îndeplinirii atribuţiei de monitorizare prevăzută de art. 5 alin. 
(1) lit. e) din O.U.G. nr. 46/2018. 

 
24.2 Furnizorul are următoarele obligaţii: 

a) să desemneze o echipă/persoană de contact responsabilă cu derularea 
contractului subsecvent; 

b) să pună la dispoziţia Achizitorului un număr de telefon, un număr de fax și o 
adresă de e-mail la care se pot semnala problemele întâmpinate; 

c) să prezinte un tabel cu personalul desemnat să livreze/ manipuleze/ asambleze 
produsele și datele de identificare ale acestora (nume, prenume, seria și număr 
carte de identitate), în cazul în care beneficiarul îl solicită, pentru a se asigura 
accesul în incinta instituției; 

d) este răspunzător de securitatea şi sănătatea personalului desemnat, de siguranța 
tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului desemnat, pe toată durata furnizării şi montării produselor; 

e) să semnaleze beneficiarului în cel mai scurt timp orice probleme întâminate care 
afectează termenii contractuali; 

f) să transmită în scris sau prin mijloace electronice de comunicare persoanei 
desemnate din partea beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, eventualele 
probleme întâmpinate pe parcursul derulării contractului subsecvent și 
modalitatea de remediere a acestora. 

g) să transmită, după implementarea proiectului de mediu/social prevăzut la art. 24.2 
lit. g) și h), dar fără a depăşi termenul de 1 an, către O.N.A.C., documentele 
justificative care au stat la baza implementării proiectului social/ de mediu descris 
în cadrul propunerii tehnice şi care demonstrează valoarea alocată implementării 
acestuia, beneficiarii proiectului. 

h) să publice pe site-ul propriu informaţii cu privire la proiectul social/de mediu 
implementat şi rezultatele obţinute în acest domeniu. 

 

25. INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT 

 

25.1 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Furnizorului, 

acesta are obligația de a notifica Achizitorul și O.N.A.C. în termen de 3 (trei) zile de la 

deschiderea procedurii. 

25.2 Furnizorul are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de 

zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii 
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generale de insolvență asupra contractului subsecvent și asupra livrărilor și de a propune 

măsuri, acționând ca un furnizor diligent. 

25.3 În cazul în care Furnizorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se 

află într-o situație care produce efecte similare, Furnizorul este obligat să acționeze în 

același fel cum este stipulat la clauza 25.1 din prezentul contract subsecvent. 

25.4 Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauza 25.2 din prezentul 

contract subsecvent, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor. 

 
26. SUSPENDAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
26.1 În cazul în care executarea contractelor subsecvente este viciată de erori 
substanţiale sau nereguli sau de forță majoră, Achizitorul va suspenda executarea 
contractului subsecvent. 
26.2 În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata contractului 
subsecvent se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 
 
27. ÎNCETAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
27.1 Prezentul contract subsecvent încetează de drept prin ajungere la termen sau la 
momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate. 
27.2 Contractul subsecvent poate înceta şi în următoarele cazuri: 

a) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare; 
b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract subsecvent/ 
acordul – cadru centralizat de către cealaltă parte; 
c) forţă majoră/caz fortuit. 

27.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul subsecvent, fără 
însă a fi afectat dreptul de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

(i) Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de 
către  achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea 
obligațiilor care decurg din prezentul contract subsecvent; 

(ii) Furnizorul subcontractează părți din contractul subsecvent fără obţinerea 
acceptului din partea O.N.A.C. şi a Achizitorului;  

(iii) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică a furnizorului, cu excepția situației în care asemenea 
modificări sunt realizate prin act adițional la prezentul contract subsecvent, cu 
respectarea dispozițiilor legale; 

(iv) devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea 
contractului subsecvent; 

(v) furnizorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile 
solicitate prin contractul subsecvent; 

(vi) la momentul atribuirii contractului subsecvent, Furnizorul se afla în una dintre 
situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

(vii) în situația în care contractul subsecvent nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului 
deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană 
relevantă iar această împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene; 

(viii) în cazul în care împotriva Furnizorului se deschide procedura falimentului; 
(ix) Furnizorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului subsecvent sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o 
vătămare Achizitorului. 
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27.4 Furnizorul poate rezoluționa/rezilia contractul subsecvent fără însă a fi afectat 
dreptul de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

(i) Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor furnizate din culpa 
sa în condițiile stabilite prin prezentul contract subsecvent. 

27.5 Rezoluțiunea/rezilierea contractului subsecvent în condițiile pct. 27.2 și pct. 27.3 
intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități 
prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau 
arbitrale. 
27.6 Prevederile prezentului contract subsecvent în materia rezoluțiunii/rezilierii 

contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare. 

27.7 În cazul în care Furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada 

specificată, contractul subsecvent este rezoluționat/reziliat de drept, fără obligația de 

notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor. 

 
28. FORȚA MAJORĂ/CAZUL FORTUIT 
 
28.1 Forța majoră este cea constatată de o autoritate competentă. 
28.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin prezentul contract subsecvent, pe toată perioada în care aceasta acționează.  
28.3 Îndeplinirea contractului subsecvent va fi suspendată în perioada de acțiune a forței 
majore, dar fară a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părților până la apariția 
acesteia. 
28.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 
părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și sa ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziție în vederea limitării consecințelor.  
28.5 Dacă forța majoră/cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa pe o 
perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți 
încetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fară ca vreuna dintre parți să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
28.6 Cazul Fortuit va însemna orice eveniment care nu poate fi prevăzut de părți și nici 
împiedicat de către acestea și care determină imposibilitatea acestora de a-și executa 
obligațiile contractuale, acesta fiind însoțit de un raport detaliat care va explica și justifica 
evenimentul care a determinat Cazul Fortuit. 
 
29. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI 
 
29.1.Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract 
subsecvent se redactează în scris şi se depune personal de parte (Achizitor, Furnizor) 
sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin servicii de 
curierat dacă se asigură confirmarea primirii documentului. 
29.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
29.3.Orice document în format letric sau electronic trebuie înregistrat atât în momentul 
transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
29.4.Reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor desemnaţi sunt: 
29.4.1.Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru monitorizarea implementării 
contractului subsecvent este: 
Reprezentant: …………. 
29.4.2.Reprezentanţii Furnizorului pentru implementarea contractului subsecvent: 
Reprezentant: ................... 
29.5.Înlocuirea reprezentanţilor desemnaţi la art. 29.4. se face prin notificare cu 
respectarea prevederilor art. 29.1.  
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29.6. Prezentul contract subsecvent poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului 
şi al Furnizorului, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 
 
30. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
30.1 Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu 
respectarea legislației naționale în materie, realizării scopului contractului subsecvent, 
precum și în scop statistic.  
30.2 Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 
2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, 
inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și 
temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract subsecvent. 
30.3 Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit 
propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel 
corespunzător de securitate a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre 
prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau 
externe. 
30.4 Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 
disponibilității datelor cu caracter personal. 
30.5 Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, în 
vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în 
vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter 
Personal (A.N.S.P.D.C.P.), conform obligațiilor ce decurg din prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 
30.6 Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul contract subsecvent și acte adiționale, în îndeplinirea scopului 
principal sau secundar al prezentului contract subscevent sau al actelor adiționale, vor 
întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) nr. 
679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în 
scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către A.N.S.P.D.C.P.  
 
31. CLAUZĂ PRIVIND ACCESUL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, după caz 
 
31.1 Pentru instituţiile/autorităţile publice cu activitate specifică (ex. penitenciare) 
Furnizorul are obligaţia de a respecta regulile privind accesul şi controlul de specialitate 
pentru a intra în sediul Achizitorului. 
30.2 Reprezentanţii Furnizorului care au acces în sediul Achizitorului sunt obligaţi să se 
legitimeze la postul de control, după caz. Pe durata vizitei au obligaţia să respecte 
regulile de ordine interioară stabilite de Achizitor (ex. interzicerea aparatelor de filmat, 
telefoanelor mobile, a altor dispozitive de înregistrare/redare/transmitere date; etc.). 
 
32. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE 
 
32.1. Furnizorul se obligă prin semnarea prezentului contract subsecvent să efectueze 
toate diligențele și să se asigure de păstrarea confidențialității privind adresele de livrare 
sau alte date cu caracter confidențial aduse la cunoștință de către Achizitor, atât pe toată 
perioada derulării contractului subsecvent, cât și după încetarea acestuia. 
32.2. Achizitorul este obligat să comunice Furnizorului orice aspect referitor la caracterul 
confidențial privind adresele de livrare sau alte aspecte aflate sub incidența caracterului 
confidențial și să se asigure de respectarea acestor prevederi de către Furnizor. 
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32.3. Furnizorul se obligă să păstreze confidențialitatea aspectelor aduse la cunoştintă 
potrivit art. 31.2 atât pe toată perioada derulării contractului subsecvent, cât și după 
încetarea acestuia. 
32.4.O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la contractul subsecvent dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă sau 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire sau 
c)  partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
32.5.Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul achiziţiei publice se acordă cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care 
aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. 
32.6. Toate elementele pe care o parte le va pune la dispoziţia celeilalte părţi pentru 
îndeplinirea obiectului contractului subsecvent (în scris, în format electronic sau prin 
orice altă metodă), cât şi documentele, informaţiile de care o parte sau angajaţii ori 
prepuşii săi vor avea acces pe parcursul derulării contractului subsecvent, au caracter 
confidenţial dacă s-a declarat şi demonstrat caracterul confidenţial al informaţiilor, fiind 
protejate, totodată, în limita prevederilor legale, de dispoziţiile legale privind protecţia 
persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date.  
32.7.Fiecare dintre părți garantează integritatea tuturor informaţiilor şi datelor la care are 
acces, acesta fiind răspunzător şi pentru comportamentul angajaţilor ori prepuşilor săi în 
cadrul desfaşurării activităţilor din prezentul contract. 
 
33. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
 
33.1 Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice situație litigioasă apărută în legătură cu îndeplinirea 
contractului subsecvent. 
33.2 În termen de maximum 5 zile de la apariţia unui potențial litigiu, părţile se vor notifica 
reciproc în scris asupra conduitei adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse 
pentru rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile 
de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a 
disputei. În cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării 
aspectelor divergente.  
33.3 Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la contractul subsecvent, fiecare parte 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  
 
34. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
 
34.1. Legea care guvernează acest contract subsecvent şi în conformitate cu care 
acesta este interpretat este legea română. 
34.2. Limba care guvernează prezentul contract subsecvent este limba română. 

 
35. DISPOZIŢII FINALE 
 
35.1. Prezentul contract subsecvent a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte. 
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