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I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

 

1. Autoritate contractantă: DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2  

Bucureşti 

2. Adresa: BD. GĂRII OBOR NR. 10, SECTOR 2, BUCUREŞTI 

3.Telefon: +40 (0) 21 250.99.97 

4. Fax: : +40 (0) 21 2509997 

5. Adresa/ele de internet: https://www.impozitelocale2.ro - rubrica achiziţii publice - 

PRODUSE 

6. Obiectul contractului: - Furnizare licențe 

7. Cod CPV: 48218000-9- Pachete software  

8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local 

8a. 1)Valoarea estimată totală pentru furnizarea licențelor:10000 lei, cu TVA. 

Detaliate astfel: 

-  Licenţe ESET Endpoint Security buc – 15 preț 7000 lei 

 -  Licente Microsoft Windows server CAL  buc 10 preț 3000 lei 

9.. Durata contractului de achiziţie publică: 30 zile 

10.Mijloace de comunicare: 

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris, la fax nr. 

021.250.99.97, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax la nr. 

indicat în solicitare, iar pe email la adresa achizitii.publice@impozitelocale2.ro 

confirmate de primire. 

11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă 

12. Propunere tehnică – Mod de prezentare 

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure 

posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute 

în caietul desarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi 

descalificate. 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele 

din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA II; 

13. Propunere financiară – Mod de prezentare 

Completare Formularul 8 “ Formularul de ofertă ” inclusiv anexa la acesta, din 

Secţiunea III - Formulare. 

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe 

toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către 

ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. 

Ofertele vor fi exprimate în lei, se achiziţionează cu plata în lei. 

Propunerea financiară va fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care 

conţine informaţii, şi îndosariată separat. 

 În cazul ofertelor cu prețuri egale se va proceda la o noua ofertare . 

14. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut, cu TVA, dintre toate ofertele 

admisibile (adică: acceptabile – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de 

calificare şi conforme – în propunerea tehnică se regăsesc toate elementele solicitate 

în caietul de sarcini). 

15. Limba de redactare a ofertei: Română 

16. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

mailto:achizitii.publice@impozitelocale2.ro


17. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din 

valoarea contractului fără TVA. 

- Modul de constituire a garanţie de buna execuţie 

- Garantia de buna executie a contractului în cuantum de 10% din pretul contractului, 

fara TVA, se constituie printr-un instrument de garantare emis înconditiile legii de o 

societate bancara sau de o societate de asigurari, se va constitui prin virarea sumei 

precizate în contul RO75TREZ7025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 

2 integral, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrarii contractului la 

autoritatea contractanta 

- Garantia de buna executie este valabila pe toata perioada de valabilitate a 

contractului si se restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de către 

contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv 

18. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Adresa la care se depune oferta: achizitii.publice@impozitelocale2.ro 

b) data limita pentru depunerea ofertei:19.10.2020, ora 13,00 

c) numărul de exemplare: 1  

d) mod de prezentare:  

Oferta se va transmite online cu toate documentele solicitate la adresa 

achizitii.publice@impozitelocale2.ro 
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SECȚIUNEA II –CAIET DE SARCINI 

 
 

Condiții tehnice generale minime 
 

1.  Caracteristicile tehnice solicitate cât și celelalte prevederi menționate în tabelul de mai 

jos sunt minime și obligatorii. 

 

 

I. 10 licențe Windows Server CAL 2012 SNGL OLP NL UserCAL;(pentru 

utilizatorii Microsoft Active Directory); 
 

II. 15 - Licenţe ESET 

 

15 licențe ESET Endpoint Security pentru Windows – pentru o perioadă de 3 ani. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Formularul 8 
.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm ...................... (denumirea produsului) pentru 

suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după 

recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produselor 

din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa la formularul de oferta 

 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

OFERTA FINANCIARĂ DETALIATĂ 

 

 

Denumire 

comerciala 

produs 

Marca  Model Producător UM Cant. P.U., 

Ron 

Valoare, 

Ron fără 

TVA 

    Buc    

TOTAL  

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

Subsemnatul ...............................................................în calitate de ............................................ legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele 

operatorului economic 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr…………/………… 

 

1. Preambul 

în temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile Publice,  

între 

Autoritatea contractantă, Direcţia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Gării Obor nr 

10, Sector 2, telefon 252.84.09/fax 252.84.12 ,cod fiscal 13811802 cont trezorerie 

RO09TREZ24A510103200130X Trezoreria Sector 2 reprezentată prin Director Executiv Cristian 

Atanasie Duţu si Director Executiv Adjunct Anton Steiner, în calitate de achizitor, pe de şi  

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  

...............................................  adresa sediu ………………… ........................................... 

telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  

...................................  cont (trezorerie, bancă) ................................................. reprezentat prin 

............................................................. (denumirea conducătorului) 

funcţia............................................... 

în calitate de  Furnizor, pe de altă parte. 
. 

2. Definitii  
 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –  contractual cu titlu oneros,asimilat, potrivit legii, actului  administrative, 

incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economicisi una ori mai multe  autoritati 

contractante ,care are ca obiect executia de lucrari ,furmizare de produse sau furnizare de 

produse .  

b.  Autoritate şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse 

in anexa/anexele la prezentul contract si pe care furnizorul are obligatia de a le furniza 

conform contractului; 

e. servicii - activitati a caror furnizare fac obiect al contractului;  

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 

când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 

componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 

caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 

produselor si furnizarelor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 

enunţiativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 



fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi; 

j. Incident de securitate informatică - orice acțiune sau inacțiune contrară reglementărilor de 

securitate ale  DVBL Sector 2, a cărei consecințe a determinat  sau este de natură să determine 

compromiterea informațiilor care necesită protecție împotriva dezvăluirii neautorizate, a distrugerii 

integrității sau a pierderii informațiilor a căror divulgare sau distrugere este de natură să determine 

prejudicii instituției sau contribuabililor la bugetul local al sectorului 2. 

k. Regulamentul General privind Protecția Datelor sau GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 

(4.5.2016) și aplicabil de la 25 mai 2018;  

l.  date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabila 

(„persoana vizata”); o persoană fizică identificabila este o persoană care poate fi identificată, direct 

sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 

proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

m.  Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 

asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție 

în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  

n.  Operator -persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau 

împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau 

dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în 

dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;  

o.  încălcarea securității datelor cu caracter personal - o încălcare a securității care duce, în mod 

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 

acestea. 

p. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 – Contractantul se obligă să furnizeze produsele…………………., în conformitate cu 

specificaţiile caietului de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara anexate la contract. 
4.2  - Autoritatea  se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract.  
 

5. Preţul contractului 



5.1- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului  de către achizitor este 

cel precizat în propunerea financiară, parte integrantă din prezentul contract. 
5.2 - Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifica pe toata perioada de derulare a 

contractului şi nu poate depăşi valoarea de ………….. lei  la care se adaugă ……….. TVA 

conform propunerii financiare, rezultând valoarea totală de ………………. lei.   
 

6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 30 zile începand cu data de ……………  

7. Executarea contractului 
7.1 –. Furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract începe după semnarea contractului 

de către ambele părți și constituirea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu art.12.1. 
 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract  sunt: 

• anexele la prezentul contract; 
• propunerea, oferta tehnică şi financiară; 

• garanţia de bună execuţie; 

• documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini; 
• graficul de furnizare; 
• actele adiţionale, dacă părţile vor semna astfel de documente, în timpul derulării 

contractului; 
• lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacă este cazul; 

• angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

 

9.  Obligaţiile principale ale Contractantului 
9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

oferta tehnică.  
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu graficul de furnizare 

prezentat în oferta tehnică. 

9.3. Furnizorului ii revin toate obligațiile ce rezultă din caietul de sarcini, chiar daca acestea nu 

sunt prevazute în mod expres in contract. 
9.4. Furnizorul se obligă să despăgubeasca Achizitorul împotriva oricăror: 

 1) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu echipamentele achiziţionate; 
 2) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente executării prezentului 

contract, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 

întocmit de către Achizitor. 

9.5. Furnizorul se obligă să emita și să înregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezentând 

prețul convenit prin prezentul contract pentru produsele furnizate și recepționate, în perioada 01-07 

a lunii urmatoare prestării produselor. 
9.6. Furnizorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre 

Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la care are acces urmare a încheierii 

prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si 

penale aplicabilă, după caz. 

 

10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele la termenul convenit. 
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele 

furnizate conform art.4.1 din prezentul contract. 

10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor în termenul legal (Legea 

nr.72/2013) pe baza facturilor emise și comunicate de Furnizor conform art.9.5. din prezentul 

contract. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  



11.1. În cazul în care, din vina sa, Furnizorul nu-şi execută obligaţiile asumate prin contract, 

atunci Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalităţi de întârziere in 

cuantum de 0, 1% din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere,  până la 

momentul îndeplinirii efective a obligațiilor, pentru fiecare situație de neîndeplinire a obligațiilor în 

parte, apreciată conform contractului și documentelor acestuia, în următoarele situaţii:  
 a) pentru întârzieri în furnizarea produselor, un cuantum de 0,1% din valoarea totală a 

contractului  pentru fiecare zi de întârziere, până la momentul la care Furnizorul prestează  

produsele, cu aplicarea prevederilor art.16.4; 
 b) pentru neconformităţi în furnizarea produselor, având în vedere cerinţele/specificaţiile 

precizate în caietul de sarcini, un cuantum de 0,1% din valoarea totală a contractului  pentru fiecare 

zi de întârziere calculată până la furnizarea produselor la standardele asumate prin propunerea 

tehnică;  
 c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in 

scris de Achizitor conform prezentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza, 

pentru fiecare solicitare nerezolvata la termen. 
11.2. In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termenul legal de plată atunci 

Furnizorul are dreptul de a deduce acestuia ca penalităţi o suma echivalenta cu o cota procentuala 

de 0,1%/zi din plata neefectuata. 
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract  de catre una dintre parti, în mod 

culpabil, dă dreptul parţii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de 

daune-interese. 
11.4. Prezentul contract se reziliază unilateral, la dispozitia Achizitorului, fără a mai fi necesară 

punerea în întârziere a Furnizorului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti în următoarele 

cazuri:  
 a) Furnizorul se află în procedura insolvenţei, dispusa de către instanta, printr-o sentinţă 

irevocabilă, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. În acest caz, Furnizorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract  îndeplinită până la 

data denunţării unilaterale a contractului ;  

 b) Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de furnizare a produselor in conformitate cu 

prevederile art. 16.4 şi Achizitorul nu transmite notificare scrisă Furnizorului că poate continua 

furnizarea produselor cu calculul de penalităţi prevăzut la art. 11.1, lit. a); 
 c) Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate, deşi a fost notificat de 

Achizitor, Furnizorul primind o notificare prin care i se aduce la cunoştinţă faptul că nu şi-a 

executat sau îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile care îi revin; 

 d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
 e) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 

probă de catre Achizitor; 

 f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la persoana 

juridică, natura sau controlul Furnizorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate in conditiile legii si într-un act adiţional la contractul  de produse; 
 g) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului  de 

produse; 
 h) în caz de neexecutare culpabilă din vina Furnizorului a obligaţiilor prevăzute la art. 9 şi 

art. 13, atunci când cuantumul penalităţilor de întârziere este mai mare de 10% din preţul 

contractului, Achizitorul este îndreptăţit să considere contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi 

necesară punerea în întârziere a Furnizorului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi 

fără a mai fi necesara îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile. În această situaţie Furnizorul nu 

este îndreptăţit să solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera îndreptăţit să le 

primească ca urmare a rezilierii contractului  potrivit acestei clauze. 

11.5. Rezilierea contractului  pentru motivele menţionate la art. 11.4 literele a) – h) se va notifica 

în scris Furnizorului si va deveni efectiva in termen de 10 zile lucrătoare de la data notificarii. La 

momentul rezilierii contractului sau la primirea notificării în acest sens, Furnizorul va lua măsuri 

imediate pentru finalizarea livrarii produselor si/sau produselor în mod prompt şi organizat astfel 

încât costurile aferente să fie minime. 



11.6. Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleaşi obligaţii de plată prevăzute în contract, 

inclusiv plata produselor furnizate şi recepţionate până în acel moment. 
11.7. În cazul rezilierii contractului  din vina Furnizorului, Achizitorul va stabili daunele pe care 

trebuie să le suporte Furnizorul şi/sau se vor reţine din garanţia de bună execuţie.  

11.8. În cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 11.7. recuperarea daunelor se va face 

conform prevederilor legale în vigoare la acea data. 
11.9. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul  de produse, în cel mult 10 

de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului  

şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului  

respectiv ar fi contrară interesului public. 
11.10. În cazul prevăzut la clauza 11.9, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a 

contractului . 
11.11. Oprirea prestării produselor de către Furnizor conform art. 11.9 din prezentul contract fără 

notificarea în prealabil a Achizitorului, dă dreptul acestuia din urmă de a rezilia contractul la data 

aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta de plin drept, 

la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare. 

11.12. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:  
 a) prin ajungere la termen 
 b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale,              
 Nerespectarea de catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor 4 – 24, 27 

si 29 si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de 

drept in conditiile art. 1553 Cod civil – pactul comisoriu – si de a pretinde plata de daune – 

interese. 

 

Clauze specific 
 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 – Prestatatorul se obligă să constituie garanţie de bună execuţie a contractului în valoare de 

………………… lei, în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele 

părţi, valabilă pe toata perioada derularii lui, în procent de 10 % din valoarea contractului fara 

TVA. 

12.2. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin virarea sumei precizate în contul 

RO75TREZ7025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un 

instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 

asigurări, care devine anexă la contract.. 
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu îşi 

îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi 

emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi 

modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 

Furnizorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.    
12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 

furnizării tuturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dacă nu a ridicat până la 

acea data pretenţii asupra ei. 
12.5. Garanţia tehnica este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului (dupa caz).  
12.6. Garanţia de bună execuţie se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului 

de îndeplinire cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
12.7. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de 

buna executie, Furnizorul este obligat sa-l despăgubesca pe Achizitor integral şi intocmai. 
          

13. Alte responsabilităţi ale Furnizorului 
13.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică si 

caietul de sarcini. 



13.2. Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

13.3. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu graficul 

de furnizare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

de furnizare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
13.4. Furnizorul trebuie să respecte prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, art.19 și art. 20, 

ale Ordinului Avocatului Poporului nr.52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a 

prelucrărilor de date cu caracter personal precum și prevederile Politicii de securitate a Direcției 

Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 

14. Recepţie, inspecţii şi teste 
14.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 

14.2. Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 

provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. 
 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
14.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face 

la destinaţia finală a produselor, respectiv sediul direcției din Bd. Gării Obor nr. 10, Sector 2-

București. 

14.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul 

are dreptul să îI respingă, iar Furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

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

lor tehnice. 

14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că  produsele au fost inspectate şi testate de Prestator, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
14.6. Prevederile clauzelor 14.1 - 14.4 nu îI vor absolvi pe Prestator de obligaţia asumării 

garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1. Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor în conformitate cu prezentul 

contract. 
 În cazul în care Furnizorul suferă întârzieri şi/sau suporta costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord, în condițiile legii: 
 a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor;  

 b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
15.2. Produsele furnizate în baza contractului  trebuie furnizate în termenul convenit de părţi. 
În cazul în care exista : 
 a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului; 
 b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni astfel decât prin încălcarea 

contractului de Prestator,  
15.3. În afara cazului în care Achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de 

furnizare a produselor, în condițiile legii, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

Achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului. 
15.4. Prezentul contract încetează de plin drept: 

 - la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, sau după ultimul termen prevăzut în 

acordul de prelungire  stabilit; 

 - la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voinţă a părţilor 

contractante; 
 - prin denunţare unilaterala; 
 - în caz de forţă majoră. 



 

16.  Furnizarea  şi documentele care însoţesc  produsele 
16.1. Furnizorul are obligaţia de furniza  produsele precizate la destinaţiile indicate de Achizitor 

respectând datele din graficul de furnizare. 

 Furnizarea produselor si verificarea acestora se va face la sediile Achizitorului. 
16.2. La finalizarea livrării, Furnizorul va transmite Achizitorului toate documentele care însoţesc  

produsele, factura fiscală, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si 

furnizării produselor. 
16.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că  produsele au fost furnizate parţial sau total se 

face după furnizare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 

acestuia, pe documentele emise de Prestator pentru furnizare. 
16.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita Furnizorului 

penalităţi, conform prevederilor art. 11.1.  

16.5. Furnizarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 

prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 

 

17. Asigurări 
17.1.  Furnizorul are obligaţia de a se asigura prin poliţa de asigurare privind asigurarea de 

răspundere civilă, în funcţie de termenul comercial de furnizare convenit.  
 

18. Produse  
18.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a furniza şi  produsele 

accesorii produselor furnizate, fără a modifica preţul contractului, dacă este cazul. 
18.2. Furnizorul are obligaţia de a furniza aceste produse, pentru perioada de timp convenită,  

respectiv durata contractului, cu condiţia ca aceste produse să nu elibereze Furnizorul de nicio 

obligaţie de garanţie asumată prin contract. 
18.3. Furnizorul are obligaţia, ca la solicitarea scrisă a Achizitorului, să păstreze în custodie  

produsele comandate, până la o dată ce îi va fi comunicată ulterior, fără ca această acţiune să 

modifice preţul contractului. 
 

19. Garanţie acordată produselor 
19.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta produsele furnizate prin contract in conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
19.3. La primirea unei astfel de notificări Furnizorul are obligaţia de a remedia problema în 

perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.  produsele care, în timpul perioadei 

de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de 

la data înlocuirii produsului. 

19.4.  Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat conform art.19.2, nu remediază problema în 

perioada convenită, beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele 

Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul le poate 

avea faţă de Prestator prin contract. 
 

20. Ajustarea preţului contractului 
20.1. Pentru produsele furnizate și/sau  produsele livrate, plăţile datorate de Achizitor 

Furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract și nu se pot modifica. 
 

21. Amendamente  
21.1. Părţile contractante au dreptul de a modifica prin act adițional, în condițiile legii, clauzelor 

contractului, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 

ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Contractul de furnizare 

se poate prelungi numai cu acordul părţilor pe o perioadă determinata în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 
 



22. Subcontractanti 
22.1. Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a 

acordului Achizitorului. Activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente livrarilor, sunt 

cuprinse în contractul. 
22.2. Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 

către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul incheierii contractului sau 

la momentul introducerii lor in contract, pentru  produsele livrate Achizitorului. 
22.3. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 

prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, 

Prestator şi subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 

Furnizorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de subcontractant. 
 Dispoziţiile prevăzute mai sus nu diminuează răspunderea Furnizorului în ceea ce priveşte 

modul de îndeplinire a contractului. 

22.4. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor 

22.5. Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de identificare a acestora, precum şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.6. Furnizorul și subcontractanții sunt pe deplin răspunzători fata de Achizitor de modul în care 

îndeplinesc contractul. 
 Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Prestator și Achizitor de modul în care 

îndeplineşte partea sa din contract. 

22.7. Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu 

îndeplinesc partea lor din contract. Furnizorul se obliga fata de Achizitor sa insereze o clauza 

corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii. 

22.8. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităţilor 

subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind 

subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al Achizitorului. 

 Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere 

prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de 

către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

 Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de 

momentul începerii prestării produselor de către noii subcontractanţi. 

 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare 

pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţilor de implicare în contract.  
22.9. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea 

contractelor fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a produselor furnizate de 

subcontractantii despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat 

Achizitorul sau pentru produsele furnizate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu si-a dat 

acordul, ulterior incheierii contractului. 
 

23. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
23.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise 

în graficul de livrare. 
23.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

furnizare a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorul; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act 

adiţional. 

23.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, 

orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul acestuia de a solicita penalităţi Furnizorului. 

 

24. Cesiunea  
24.1. Furnizorul se obligă să nu transfere obligaţiile asumate prin contract. 



24.2. Furnizorul se obligă să nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil 

expres al Achizitorului. 
 

25. Forţa majoră 
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
25.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

25.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 
25.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

26. Soluţionarea litigiilor 
26.1. Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 
26.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.  

 

27. Confidențialitate 
27.1. In executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa păstreze confidenţialitatea 

asupra tuturor informaţiilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare 

la prezentul contract si la anexele acestuia.  

27.2. Obligaţia de confidenţialitate asumata de părţi incumba si colaboratorilor, consultanţilor, 

salariaţilor si, in general, tuturor prepuşilor acestora. Partile isi asuma obligaţia de a înştiinţa 

persoanele prevăzute mai sus asupra caracterului confidenţial al informaţiilor si de a veghea la 

respectarea acestei obligaţii.  

27.3. Obligaţia de confidenţialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si 

după încetarea, din orice cauza, a prezentului contract. 

 

Art.28  Protecţia datelor cu caracter personal 
28.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

28.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică 

oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care 

prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau 

care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor 

prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 

● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau 

transferul informațiilor personale 

● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval 

maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care 

o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia, 

● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 

Regulamentul 679/2016. 

28.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 

încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face 

obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de 



stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă 

realizării obiectului principal al contractului. 

28.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate 

unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, 

Părșile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte 

obligațiile asumate prin această clauză: 

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea 

datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor; 

● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter 

personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul 

prelucrării sau utilizării și după stocare; 

● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că 

este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se 

efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a 

datelor 

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a 

datelor 

● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, datele sunt 

prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți 

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidentală 

● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat 

28.5 Prin încheierea prezentului contract v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, date necesare pentru perfectarea contractului şi pentru comunicarea ulterioară în vederea 

exercitării obligaţiilor de presatre produse/servicii conform contractului. 

28.6 Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut din 

prezentul contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

28.7 Conform Politicii de protecţie a datelor cu caracter personal ale societăţii noastre, datele 

dumneavoastră vor fi protejate pentru asigurarea confidenţialităţii şi integrităţii lor, vor fi prelucrate 

doar în scopul menţionat în obiectul prezentului contract şi vor fi păstrate atât cât este necesar 

pentru colaborare, la care se adaugă perioada prevăzută de lege sau de documentele interne legate 

de protecţia datelor cu caracter personal, după care vor fi şterse sau anonimizate după caz. 

28.8. Politica noastră de confidenţialitate este afişată şi pe site-ul www.impozitelocale2.ro şi poate 

fi consultată online. 

  

Art.29  Raspunderea furnizorului in prelucrarea datelor cu caracter personal 

29.1. Prin prezentul contract va asumati raspunderea in vederea prelucrarii datelor cu caracter 

personal ale clientilor Beneficiarului sau ale angajatilor Beneficiarului,  ale căror date personale vor 

ajunge în posesia dumneavoastră în baza prezentului contract, cu respectarea tuturor cerintelor 

Regulamentului General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European 

(“GDPR”).  

  

30. Limba care guvernează contractul 



30.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

31. Comunicări 
31.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 
31.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

Părţile au înţeles să încheie azi ........................prezentul contract în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.     
 

    

Achizitor,         Prestator, 
Direcţia Venituri Buget Local Sector 2      S.C. .................. S.R.L. 

 Director Executiv ,      Director General, 

 
 
 


