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ACORD – CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII  
Nr. 18 din 10.02.2020 

 
1. Părţile acordului-cadru 
 

Între 
 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, adresa: B-dul Geniului, nr.42C, 
sector 6, Bucureşti, România, Telefon: 021.316.25.98, fax: 021.408.50.35; cod fiscal: 4193222, 
cont trezorerie: RO57TREZ23A610303200601X, cont bancar LEI 
RO73TREZ23A610303200602X, deschise la Trezoreria Municipiului Bucureşti, Sucursala Sector 
6, reprezentat prin Ioan BUDA, având funcţia de Inspector General, în calitate de promitent-
achizitor, pe de o  parte, 
 

şi 
 

SC BEST TRAVEL INTERNATIONAL SRL,  _____________, în calitate de promitent-
prestator, pe de altă parte, 
 

și 
 

SC CENTRAL TRAVEL SRL,  _____________, în calitate de promitent-prestator, pe de altă 
parte, 
 

și 
 

Compania Națională de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA,  _________, în calitate 
de promitent-prestator, pe de altă parte, 
 

și 
 

SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL,  ________________, în calitate de promitent-
prestator, pe de altă parte,  
 

și 
 

SC GTS INTRERNATIONAL ROMANIA SRL,  _________________, în calitate de promitent-
prestator, pe de altă parte, 
 

și 
 

SC J’INFO TOURS SRL,  _______________, în calitate de promitent-prestator, pe de altă 
parte 
 

și 
 

SC OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL,  __________________, în calitate de promitent-
prestator, pe de altă parte, 
 

și 
 

SC WECO TMC SRL,  __________________, în calitate de promitent-prestator, pe de altă 
parte, 
 
a intervenit prezentul acord–cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe 
toată durata de desfăşurare. 
 
2. Definiţii – clauză specifică  
2.1. În derularea prezentului acord-cadru şi a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, 
următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a) acord-cadru - prezentul act, reprezentând acordul încheiat în formă scrisă între autoritatea 
contractantă şi operatorul economic, nominalizaţi ca atare în preambulul acordului-cadru, care 
are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele subsecvente de 
achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte 
tariful unitar şi cantităţile avute în vedere; 

b) contract subsecvent – contractul semnat între promitentul-achizitor şi promitentul-prestator, 
în conformitate cu termenii şi condiţiile acordului-cadru şi în baza căruia sunt prestate serviciile  
care fac obiectul acordului-cadru;  
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c) act adiţional – documentul semnat de părţile contractante prin care se modifică termenii şi 
condiţiile din oricare document ce face parte din prezentul acord-cadru sau, după caz, din 
contractul subsecvent;  
e) promitent achizitor şi promitenți prestatori – părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt 
acestea numite în prezentul acord-cadru; 
f) achizitor şi prestator – părţile contractului subsecvent, aşa cum sunt acestea sunt 
determinate în urma atribuirii fiecărui contract subsecvent; 
g) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru şi a contractelor 
subsecvente; 
h) preţul biletului ofertat - preţul serviciilor de transport aerian ofertat ce include contravaloarea 
tichetelor de călătorie (biletelor de avion) împreună cu taxa bagajului de cală, taxele de aeroport 
şi de securitate şi tariful de serviciu perceput de operatorul economic; 
i) bilet - documentul numit „bilet pasager şi înregistrarea bagaj” sau biletul electronic; include 
condiţiile contractuale şi înştiinţări, precum şi zborul şi cupoanele pasagerului; 
j) tariful de serviciu - valoarea maximă a comisionului pentru prestaţiile de servicii (rezervare şi 
emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a 
acordului cadru, exprimată în valoare fixă; 
k) 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 acordului-cadru şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul acordului-cadru; 
sunt considerate asemenea evenimente: greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, 
acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte armate, 
epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundaţii, deversări şi alte calamităţi 
naturale, conflicte civile, explozii, şi orice alte asemenea evenimente enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă; nu este considerat eveniment de forţă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi;  

l) zi: zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; an – 365 zile.  
 
3. Interpretare  
3.1. În prezentul acord-cadru şi în contractele subsecvente, cu excepţia unei prevederi contrare, 
cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context.  
3.2. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru, respectiv 
contractele subsecvente. 
 
4. Scopul şi obiectul acordului  
4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor 
guverna contractele subsecvente de prestări de servicii de transport aerian intern și internațional 
de pasageri ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata de valabilitate a prezentului acord-
cadru. 
4.2. Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite vor avea ca obiect prestarea de servicii de 
transport aerian intern și internațional de pasageri, în conformitate cu prevederile caietului de 
sarcini și a propunerii tehnice, anexe la prezentul acord-cadru. 
 
5. Durata acordului-cadru  
Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani de la data semnării acestuia de către ultima parte. 
 
6. Valoarea acordului-cadru  
6.1. Prețul unitar al tarifului de serviciu este cel stabilit în euro, astfel: 
Oferta operatorului economic SC BEST TRAVEL INTERNATIONAL SRL – 10 euro fără TVA; 
Oferta operatorului economic SC CENTRAL TRAVEL SRL – 8 euro fără TVA; 
Oferta operatorului economic Compania Națională de Transporturi Aeriene Romane TAROM 
SA  -  1 euro fără TVA; 
Oferta operatorului economic SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL – 3 euro fără TVA; 
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Oferta operatorului economic SC GTS INTRERNATIONAL ROMANIA SRL – 2 euro fără TVA; 
Oferta operatorului economic SC J’INFO TOURS SRL – 5 euro fără TVA; 
Oferta operatorului economic SC OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL – 1 euro fără TVA; 
Oferta operatorului economic SC WECO TMC SRL – 5 euro fără TVA; 
6.2. Prețul unitar al tarifului de serviciu este ferm și nu este supus ajustării. 
6.3. Valoarea maximă a acordului-cadru este 5.000.000 de euro fără TVA. 
6.4. Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să îmbunătățească valoarea 
prețului unitar al tarifului de serviciu, în sensul diminuării acestuia, fără ca această diminuare să 
fie considerată o ajustare a prețului. 
6.5. Finanțarea va fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri externe 
nerambursabile. 
 
7. Cantitatea previzionată 
7.1. Cantitatea de bilete de avion estimată a fi achiziționată pe durata acordului-cadru este minim 
100 de bilete de avion şi maxim 10.000 de bilete de avion. 
7.2. Cantitatea de bilete de avion estimată a fi achiziționată pentru un singur contract subsecvent 
dintre cele care urmează a fi atribuite pe durata acordului-cadru este minim 1 bilet de avion și 
maxim 50 de bilete de avion. 
 
8. Obligaţiile promitenților-prestatori 
8.1. Promitenții-prestatori se obligă să onoreze toate solicitările promitentului-achizitor privind 
transportul aerian intern și internaţional de pasageri necesar acesteia, prin oferirea de bilete de 
avion conform solicitărilor din invitaţiile de participare la reofertare, indiferent de destinaţie şi 
numărul de persoane care efectuează deplasarea. 
8.2. Promitenţii-prestatori vor asigura, cu operativitate, eficienţă şi în mod sustenabil din punct de 
vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentaţiei de atribuire şi conform nevoilor 
autorităţii contractante, aşa cum acestea sunt menţionate în invitaţiile de participare la reofertare. 
8.3. Promitenții-prestatori vor lua toate măsurile ca personalul său să răspundă cu promptitudine 
şi profesionalism la toate solicitările promitentului-achizitor pentru îndeplinirea prevederilor 
acordului-cadru şi a contractelor subsecvente. 
8.4. Promitenţii-prestatori au obligația de a soluţiona toate solicitările de rezervare a biletelor 
pentru transport aerian de călători, pe fiecare destinaţie. 
8.5. Promitenţii-prestatori au obligația de a acorda asistenţă de specialitate permanentă (24 ore 
din 24 şi 7 zile din 7). 
8.6. Promitenţii-prestatori au obligația de a răspunde la invitația de participare la ofertare în 
intervalul orar 08.00 -16.00, în maxim 2 (două) ore de la primirea acesteia prin e-mail. 
8.7. Promitenţii-prestatori au obligația de a confirma de îndată primirea solicitărilor din partea 
promitentului-achizitor. 
8.8. În cazul în care nu se pot asigura curse directe, promitenții-prestatori au obligația de a oferta 
curse cu escală care nu pot depăși, de regulă, 3 ore, dacă nu se solicită altfel de promitentul-
achizitor. 
8.9. În situaţia în care destinaţiile sunt în statele U.E. sau în statele asociate Schengen, escala 
trebuie să se facă într-unul din aceste state. În caz excepţional, promitentul-achizitor îşi rezervă 
dreptul de a solicita escală în state terţe. 
8.10. Promitenţii-prestatori au obligaţia de a lua toate măsurile posibile în vederea minimizării 
costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele promitentului-achizitor. 
 
9. Obligaţiile promitentului-achizitor 
9.1. Promitentul-achizitor se obligă ca, în limita fondurilor disponibile în acest sens şi în baza 
contractelor subsecvente atribuite promitenților-prestatori, să achiziţioneze servicii de transport 
aerian intern și internațional de pasageri, numai prin reluarea competiției între semnatarii 
prezentului acord-cadru. 
9.2. Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul 
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazurilor în care promitenții-prestatori declară că nu mai au 
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capacitatea de a le presta, sau când din comportamentul acestora rezultă în mod evident intenția 
de a nu executa prezentul acord-cadru.  
 
10. Documentele acordului-cadru 
10.1. Documentele acordului-cadru sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, precum şi toate anexele la caietul de sarcini; 
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada 
de evaluare; 
c) contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul; 
d) acordul de asociere, dacă este cazul; 
10.2. În cazul în care, pe parcursul executării acordului-cadru, se constată că anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 
prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
11. Modificarea acordului-cadru 
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor acordului-cadru, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice. 
 
12. Subcontractanţi – nu  este cazul 
12.1. Subcontractanţii ………………………. şi-au exprimat opţiunea de a fi/ a nu fi plătiţi direct de 
către promitentul-achizitor (Se va completa la momentul semnării acordului-cadru). 
12.2. La încheierea acordului-cadru de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi 
subcontractanţi, promitentul-prestator/promitenții-prestatori va/vor prezenta contractele încheiate 
între aceștia şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior din 
care să rezulte activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor acestora. 
12.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele cu 
aceștia se constituie în anexe la contract. 
12.4. Promitentul-prestator/promitenții-prestatori este/sunt pe deplin răspunzător/i faţă de 
promitentul-achizitor de modul în care subcontractanţii îndeplinesc contractul. 
12.5.(1) Promitentul-prestator/promitenții-prestatori are/au dreptul de a implica eventuali noi 
subcontractanţi, pe durata executării acordului-cadru/contractului de achiziţie publică, cu condiţia 
ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie 
publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr.  98/2016 privind achiziţiile publice. 
 (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), promitentul-prestator/promitenții prestatori va/vor transmite 
autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului. 
12.6. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de 
implicare în acordul cadru/contractul care urmează să fie îndeplinit, în condiţiile art. 152-161 din 
Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 
12.7. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului unitar al tarifului de 
serviciu stabilit prin acordul-cadru şi va fi notificată promitentului-achizitor. 
12.8. Promitentul-prestator/Promitenții-prestatori nu va/vor subcontracta fără autorizarea 
prealabilă, scrisă, a promitentului-achizitor; elementele Contractului care vor fi subcontractate şi 
identitatea subcontractanţilor vor fi notificate promitentului-achizitor. Promitentul-achizitor va 
notifica promitentul-prestator/promitenții-prestatori în legătură cu decizia sa. 
 
A. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 
 



 
„Servicii de transport aerian intern și internațional” 

 

- 5 - 

13. Regimul contractelor subsecvente 
13.1. Semnatarii prezentului acord-cadru îşi asumă şi recunosc faptul că, după reluarea 
competiţiei între operatorii economici declarați câștigători, comanda fermă și înscrisurile 
doveditoare de la pct. 13.2 vor ţine loc de contract subsecvent. 
13.2. Înscrisurile doveditoare ale contractului subsecvent, alături de prezentul acord-cadru sunt: 
         - i) invitația de participare la reofertare;  
         - ii) oferta declarată câștigătoare în urma reofertării;  
         - iii) comunicarea rezultatului privind reluarea competiţiei pentru atribuirea contractului 
subsecvent; 
         - iv) comanda fermă a achizitorului.                     
13.3. Data încheierii contractului subsecvent este data recepţionării de către prestator a comenzii 
ferme transmise de către achizitor. 
13.4. Netransmiterea comenzii ferme sau a comunicării privind acceptul încheierii contractului 
subsecvent, în timp util pentru emiterea biletului/biletelor de avion conduce la caducitatea ofertei. 
Riscul netransmiterii în timp util a comenzii ferme este în sarcina achizitorului. 
13.5. Invitaţiile de participare la reofertare, precum şi toate comunicările legate de atribuirea 
şi/sau executarea contractelor subsecvente vor fi realizate de către achizitor prin intermediul 
adresei de e-mail protocol@igpf.ro. În situaţia nefuncţionării poştei electronice, comunicările se 
vor realiza prin fax sau la o altă adresă de e-mail funcțională, stabilită de achizitor și comunicată 
prestatorilor. 
13.6. Invitaţia de participare la reofertare va fi comunicată, de către achizitor, obligatoriu printr-un 
singur e-mail transmis simultan către toţi promitenții-prestatori prin intermediul adresei de poştă 
electronică menţionate, cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de data deplasării.  
13.7. Promitenții-prestatori vor transmite prin e-mail în maxim 2 ore oferta subsecventă în care se 
va menţiona preţul biletului solicitat (care va fi menținut până la emiterea biletului electronic), 
pentru varianta de deplasare care corespunde cerinţelor specificate în invitaţia de participare. La 
ofertă vor fi anexate detaliile electronice privind biletul ofertat şi termenul limită de emitere a 
biletului. Toate operaţiunile aferente emiterii/rezervării biletelor de avion trebuie să fie ulterioare 
recepţionării de către operatorul economic a invitaţiei de participare, comunicate prin e-mail. 
 
14. Obiectul contractelor subsecvente 
14.1. Obiectul contractelor subsecvente este reprezentat de biletul/biletele de avion 
solicitat/solicitate de achizitor prin invitaţia de participare la reofertare, în condiţiile, la preţurile şi 
în termenele care au fost menţionate în oferta subsecventă declarată câştigătoare. 
14.2. Toate biletele de avion menţionate în aceeaşi invitaţie de participare la reofertare vor face 
obiectul unui singur contract subsecvent încheiat de achizitor, urmând ca oferta câştigătoare să 
se stabilească prin aplicarea criteriului de atribuire a celui mai mic preţ total pentru toate biletele 
solicitate (rezultat din însumarea preţurilor pentru fiecare dintre biletele menţionate în aceeaşi 
invitaţie). Oferta subsecventă va include (dacă este aplicabil) şi informaţii suplimentare care să 
asigure informarea corectă a achizitorului în legătură cu preţul îmbunătăţit al serviciilor de 
transport (cazul  promoţiilor sezoniere). 
14.3. Ofertele subsecvente se vor formula pentru toate biletele/destinaţiile menţionate în invitaţia 
de participare la reofertare, în caz contrar nu vor fi luate în considerare. 
 
15. Executarea contractelor subsecvente 
15.1. Executarea contractelor subsecvente va începe la momentul recepţionării de către 
prestator a comenzii ferme, care marchează momentul încheierii valabile a contractului 
subsecvent. 
15.2. Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a menține rezervarea biletelor de 
avion minim 24 de ore din momentul primirii comunicării.  
15.3. În urma încheierii contractului subsecvent (în urma transmiterii comenzii), în condiţiile 
punctului precedent, prestatorul are obligația de a transmite rezervarea biletelor de transport 
aerian de pasageri către achizitor. Achizitorul va verifica corectitudinea datelor și caracteristicilor 
cuprinse în rezervare, urmând ca apoi să trimită cererea de emitere a biletelor de avion. Bilete de 
avion vor vi transmise în format electronic, la adresa de e-mail dedicată. 
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16. Obligațiile achizitorului 
16.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze biletele de avion de îndată ce îi sunt furnizate, în 
format electronic, pe adresa de email dedicată. 
16.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul biletelor de avion conform ofertei subsecvente. 
16.3. Achizitorul are obligația de a suporta costurile privind anularea sau modificarea biletelor de 
avion deja emise.  
16.4. Achizitorul se obligă, în nume propriu şi pentru proprii delegaţi, să respecte în totalitate 
instrucţiunile şi regulile emise de companiile aeriene, respectiv de autorităţile aeroportuare. 
 
17. Obligațiile prestatorului 
17.1. Prestatorul se obligă să emită şi să livreze, în format electronic, biletele de avion 
menţionate în oferta subsecventă, în cantitatea, caracteristicile şi în termenele convenite. 
17.2. Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului biletele electronice în mod 
gratuit, online sau prin orice alt mijloc. 
17.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi 
caracteristicile prevăzute în caietul de sarcini precum şi în invitaţia de participare la reofertare. 
17.4. Pentru serviciile de transport aerian prestate prin contractele subsecvente care le sunt 
atribuite, prestatorii vor presta, pe cheltuiala proprie, un serviciu de asistenţă pentru pasageri, 
destinat adresării situaţiilor de urgenţă precum şi oricăror alte aspecte legate de zborurile sau 
destinaţiile respective, disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, prestat printr-un 
departament propriu al operatorului economic. 
17.5. Prestatorul are obligaţia de a asigura, în vederea îndeplinirii obligaţiilor care îi revin din 
acordul-cadru şi contractele subsecvente ce ii vor fi atribuite, resursele de personal menționate în 
propunerea tehnică, respectiv 2 persoane care își vor desfășura activitatea sub coordonarea 
prestatorului pe baza unui program mediu de 40 de ore pe săptămână și care vor răspunde 
prioritar solicitărilor achizitorului pentru informaţii, oferte, etc.  
17.6.  Prestatorul cu care achizitorul va încheia contractele subsecvente are obligaţia de a 
acorda întregul sprijin logistic şi consultanţa necesară şi de a alege soluţia optimă din punct de 
vedere economic şi al duratei de timp în care are loc deplasarea. 
17.7. În cazul anulării călătoriei, prestatorul de servicii va lua toate măsurile posibile în vederea 
minimizării costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele achizitorului. Înștiințările de 
anulare a biletelor se vor comunica achizitorului prin fax/e-mail, în termen de 24 de ore de la data 
anulării. 
 
18.Documentele contractelor subsecvente: 
Documentele contractelor subsecvente sunt: 
a) Invitatia de participare la reofertare;  
b) Oferta subsecventă declarată câștigătoare; 
c) Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent; 
d) Comanda fermă a Autorității Contractante. 
 
19. Recepţie şi verificări 
19.1. Recepția cantitativă se va efectua la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 
din Bulevardul Geniului, nr. 42C, sector 6, București. 
19.2. În scopul evaluării serviciilor de transport aerian intern și internațional de pasageri realizate 
pe durata de valabilitate a contractelor subsecvente, la cererea expresă a achizitorului, prestatorii 
vor furniza rapoarte și rezumate lunare, detaliate, inclusiv în format electronic, cu privire la:  
totalitatea prestațiilor (tranzacțiilor) efectuate pe destinații, tarifele oficiale și speciale aplicate, 
modalitățile de transport. 
19.3. La solicitarea achizitorului, prestatorii vor prezenta documentele care conţin informaţii 
financiare detaliate (AGENT CUPON, factură IATA –BSP, etc.) în scopul verificării corectitudinii 
modului de derulare a contractelor subsecvente. 
 
20. Efectuarea plăților 
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20.1. Facturile fiscale aferente biletelor de avion se vor factura la cursul BNR din data emiterii 
biletului de avion sau după caz, din data operării modificării/anulării biletului deja emis și vor fi 
livrate la sediul achizitorului în maxim 3 zile de la întocmirea acestora. 
20.2. La solicitarea achizitorului, prestatorul va transmite facturile aferente biletelor de avion 
emise în format electronic și/sau letric. 
20.3. Plata biletelor de avion se efectuează în lei, în termen de 30 de zile de la primirea 
documentelor de plată, corecte și conforme, prin virament bancar în contul prestatorului. 
 
21. Sancțiuni aplicabile contractelor subsecvente 
21.1. Netransmiterea de răspunsuri la un număr de 5 invitații de participare la reofertare sau 
nemenținerea ofertelor financiare cu care prestatorul a participat la reofertare până la emiterea 
biletului electronic solicitat, dă dreptul achizitorului de a rezilia acordul-cadru cu prestatorul în 
cauză, fără îndeplinirea altor formalităţi. Nemenținerea ofertei financiare cu care prestatorul a 
participat la reofertare până la emiterea biletului electronic solicitat dă dreptul achizitorului de a 
declara câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este 
declarată admisibilă. 
21.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată din cadrul contractelor 
subsecvente, în termen de 30 de zile de la data transmiterii de către prestator a documentaţiei de 
plată corectă şi conformă, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10% pe fiecare zi de întârziere din plată neefectuată, 
până la procentul de 15% din valoarea contractului subsecvent cu T.V.A. 
21.3. În cazul în care achizitorului li se vor aplica penalităţi, plata va fi efectuată în lei, în termen 
de 45 de zile de la data facturării penalităţilor. 
 
22. Încetarea acordului-cadru 
22.1. Prezentul acord-cadru încetează de drept prin ajungerea la termen. 
22.2. Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor; 
- prin reziliere, ca urmare a netransmiterii de răspunsuri la un număr de 5 invitații de participare la 
reofertare sau nemenținerii ofertelor financiare cu care prestatorul a participat la reofertare până 
la emiterea biletului electronic solicitat. 
22.3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a acordului-cadru 
și/sau  contractului subsecvent de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 
comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie 
publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) Promitentul-prestator se afla, la momentul atribuirii acordului cadru, în una dintre situaţiile 
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 
98/2016; 
    b) acordul-cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului-prestator, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 
constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
22.4. În situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 222 alin. (1) și art. 223 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul 
acord cadru. 
 

23. Forţa majoră 
23.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 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. 
23.4 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. 
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23.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, 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. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Litigii 
25.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-
cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 
25.2. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente din România. 
 
26. Comunicări 
26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea acordului-cadru/contractelor 
subscevente, trebuie să fie transmisă în scris. 
          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, în timpul programului de lucru al promitentul-
achizitor, respectiv de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00, cu excepţia sărbătorilor legale. 
26.3. Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu acordul-cadru/contractele 
subsecvente, între promitentul-achizitor şi promitentul-prestator trebuie să conţină titlul şi numele 
de identificare al acordului-cadru/contractului subsecvent şi transmise prin poştă, fax, email sau 
înmânate personal la adresele de mai jos, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
26.4. În situaţia în care apar modificări ale datelor de identificare, părţile vor notifica, acest lucru, 
în scris, în termen de 3 zile lucrătoare. 
 
27. Legea aplicabilă acordului-cadru și contractelor subsecvente  
Acordul-cadru și contractele subsecvente vor fi interpretate conform legilor din România. 

 
 
 
Părţile au semnat azi, ..................... prezentul acord-cadru, în … (…) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.     


