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Nr. Furnizor ………….. din ……….……. 
 
 

Contract de achiziţie de produse  
nr. achizitor 284 din 08.10.2020 

 
 

Modernizarea și extinderea sistemului Eurodac la nivelul PFR – stații de amprentare 
EURODAC  

 

Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse, între: 
1. Părţile contractante 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, 
CONTURI TREZORERIE:   
RO96TREZ23A610303580801X 
RO15TREZ23A610303580802X  
RO31TREZ23A610303580803X 
RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. Bucureşti, reprezentat prin 
Î/Inspector General, Liviu BUTE, în calitate de Achizitor, pe de o parte  
şi  
SC S & T ROMANIA SRL, ___________, în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a.  contract – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 
scris între Achizitor, pe de o parte, şi Furnizor, pe de altă parte. Contractul, în sensul celor de 
mai sus, cuprinde prezentul contract şi toate anexele specificate la art. 8;  
b.  achizitor şi  furnizor – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c.  preţul contractului – preţul datorat Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d.  forţa majoră – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil şi inevitabil, mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
implementarea 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 forţă 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; 
e.  penalităţi – suma stabilită contractual ca fiind plătibilă de către una dintre părţile 
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin 
încheierea contractului sau de îndeplinire necorespunzătoare ori cu întârziere faţă de 
termenele limită, astfel cum au fost stabilite de părţi. 
f.  despăgubiri – suma care nu este stabilită dinainte în contract şi care este acordată de 
instanţa de judecată sau care este stabilită de către părţi ca despăgubire care să fie plătită 
părţii vătămate de către partea care a încălcat contractul şi care să acopere pierderea 
suferită de părţi ca urmare a neexecutării contractului de partea în culpă; 
g. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 
h. comunicări scrise – certificate, adrese şi notificări emise în scris, conform contractului; 
i.  în scris – această noţiune include orice comunicare manuscrisă, dactilografiată sau 
tipărită, incluzând transmisiunile prin fax şi e-mail; 
j. act adiţional – reprezintă documentul prin care se completează sau se modifică anumiţi  
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termeni sau condiţii contractuale şi care devine parte integrantă  a prezentului contract. 
k. rezilierea contractului – desfiinţarea pe viitor a contractului, fără ca aceasta să aducă 
atingere prestaţiilor succesive care au fost făcute anterior; 
l. livrarea – transport, predare, instalare, punere în funcţiune, configurare, testare, recepţie 
în locațiile prevăzute în Anexa 3 la caietul de sarcini; 
m. recepţia cantitativă şi calitativă – reprezintă manifestarea de voinţă a Achizitorului prin 
care atestă (în conformitate cu datele si informaţiile accesibile la momentul acestei recepţii) 
îndeplinirea de către Furnizor a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract privind livrarea și 
instruirea personalului, în conformitate cu termenul / termenele asumat / asumate prin 
Graficul de implementare şi plată – anexa nr. 2.  
n. durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între 
părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi 
până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv 
perioada de garanţie. 
o. termenul de livrare – intervalul de timp în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile, astfel 
cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini şi în contract, inclusiv operaţiunile 
preliminare şi finale previzibile şi imprevizibile, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, până la 
data întocmirii Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă; 
p. durata de implementare – intervalul de timp în care furnizorul își îndeplinește obligațiile 
contractuale și în care achizitorul poate activa clauza de revizuire privind opțiunea de 
suplimentare. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, 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. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
4. Obiectul contractului 
4.1. Obiectul contractului constă în achiziţionarea a 40 de staţii de amprentare (cu software 
inclus), în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, parte a documentelor contractului. 
4.2. În temeiul art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, autoritatea 
contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziţie clauze de revizuire a 
contractului după cum urmează: 
A. Clauza de revizuire privind opţiunea de suplimentare: 
În situaţia alocării bugetului solicitat, autoritatea contractantă estimează faptul că va 
suplimenta contractul în perioada de 24 luni de la data semnării contractului cu 10  
staţii de amprentare EURODAC (cu software inclus), iar preţul unitar al acestora va 
rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire. 
 

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă 
generaţie: 
Autoritatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea 
unor produse de ultimă generaţie în situaţia în care producătorul produselor ofertate iniţial 
a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-suport 
produsele ofertate iniţial. La aplicarea clauzei de revizuire valoarea contractului nu se va 
modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca 
specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu 
specificaţiile tehnice ale produselor ofertate iniţial. 
 
5. Durata contractului 
5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte şi este 
valabil până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv 
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perioada de garanţie. 
5.2. Durata de implementare a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia de 
către ultima parte. 
5.3. Termenul de livrare este de 4 luni de la semnarea contractului de achiziţie publică de 
produse. 
5.4. În situaţia alocării de fonduri pentru cele zece staţii  suplimentare, termenul de livrare a 
acestora va fi tot de 4 luni de la semnarea actului adițional. 
5.5. Contractul se va implementa în conformitate cu Anexa nr. 2 – Graficul de implementare 
şi plată, asumată de ambele părţi. 

 

6. Valoarea contractului 
6.1. Valoarea contractului este de 5.726.500 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 
1.088.035 lei. 
6.2. Prețul unitar al produselor este 143.162,50 lei. Acesta este ferm şi nu va face obiectul 
niciunei majorări. 
6.3. Distribuţia pe surse de finanţare este după cum urmează:   
- Fondul pentru Securitate Internă - componenta pentru frontiere şi vize – 4.294.875 fără 
TVA; 
- Contribuţia naţională – 2.519.660 lei, reprezentând: 
           - Cofinanţare – 1.431.625 lei fără TVA;  
           - TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului (1.088.035 lei). 
 
7. Efectuarea plăţilor  
7.1. Plata pentru preţul convenit pentru îndeplinirea contractului se va efectua în lei, într-o 
singură tranșă conform regulilor Fondului pentru Securitate Internă, precum şi în conformitate 
cu legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii, în contul de trezorerie notificat de către 
Furnizor, Achizitorului: 
CONT LEI: cont RO42TREZ7005069XXX001058 deschis la A.T.C.P.M Bucureşti;   
7.2. Plata se va efectua într-o singură tranşă, în termen de maxim 45 de zile de la primirea 
următoarelor documente întocmite corect și conform prevederilor contractuale și legislației în 
vigoare: 

 factura fiscală; 
 Procese verbale de recepție cantitativă şi calitativă; 
 Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă instruire; 
 certificatele de calitate şi garanţie; 
 declaraţiile de conformitate; 
 avize de însoţire a mărfii; 

7.4. (1) Factura se emite pe numele Achizitorului, în 2 exemplare: 1 exemplar pentru 
Achizitor şi 1 exemplar pentru Furnizor. Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor art. 
319 alin. 20 din Codul Fiscal, cu menţionarea denumirii şi a datelor de identificare ale părţilor 
semnatare ale contractului. Aceasta va fi aprobată de Achizitor cu menţiunea „Bun de plată 
pentru suma de ...........”. 
      (2) În factură se vor menţiona codul şi denumirea proiectului, sursa de finanţare, numărul 
de înregistrare şi data Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, şi numărul de 
înregistrare şi data contractului. 
7.5. Plata nu va fi efectuată dacă nu sunt îndeplinite, în totalitate, una sau mai multe cerinţe 
din prezentul contract şi anexele acestuia. 
7.6. (1) Termenul de la art. 7.2 nu va curge atâta timp cât Achizitorul va transmite 
Furnizorului o notificare scrisă conform căreia nu se poate da curs solicitării de plată pentru 
că suma nu este datorată, pentru că nu au fost furnizate documentele justificative relevante 
sau dacă factura nu întruneşte elementele minimale prevăzute de art. 7.4 şi de legislaţia 
română în vigoare. 
       (2) Achizitorul se obligă să trimită notificarea menţionată la alin. (1) în termen de maxim 
15 zile lucrătoare de la data primirii facturii. 
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7.7. Furnizorul va transmite clarificări, modificări sau informaţii suplimentare, în termen de 
maxim 15 zile lucrătoare de la momentul la care i-au fost solicitate 
7.8. Solicitările de plată vor fi adresate către Achizitor: 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
Adresa: sediu B-dul Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti, România. 

7.9. Plată se va efectua după recepția produselor, în baza documentelor prevăzute la pct. 
7.2, conform Anexei 2 – Graficul de implementare şi plată asumat de ambele părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini nr. 355115 din 04.05.2020; 
b) clarificarea nr. 399144 din 20.07.2020 și răspunsul consolidat nr. 399307 din 27.07.2020; 
c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare; 
d) anexa nr. 1 – Centralizatorul de prețuri; 
e) anexa nr. 2 – Graficul de implementare şi plată; 
f) garanția de bună execuție; 
8.2. Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de 
ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi înţelese în ordinea mai sus 
menţionată. În cazul în care, pe parcursul implementării contractului, se constată faptul că 
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 

9.  Obligaţiile principale ale Furnizorului 
9.1.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul/produsele la standardele şi / sau 
performanţele prezentate în Propunerea Tehnică în concordanță cu prevederile specificațiilor 
tehnice și ale Caietului de sarcini anexă la contract, în termenele prevăzute în anexa 2 – 
Graficul de implementare şi plată, în locaţiile prevăzute în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.  
9.1.2. Furnizorul răspunde de calitatea materialelor, pieselor, ansamblelor și subansamblelor 
utilizate la fabricarea produsului/produselor în sensul respectării prevederilor specificațiilor 
tehnice din caietul de sarcini. 
9.2. Orice abatere de la prevederile propunerii tehnice va fi luată în considerare numai în 
măsura în care va asigura un nivel calitativ superior față de aceasta. 
9.3. Nivelul tehnic superior, raportat la specificaţiile tehnice şi propunerea tehnică – 
considerată obligație minimală, va fi constatat de către expert/experți ai autorității 
contractante în baza unui raport de specialitate și aprobat de ordonatorul de credite, în 
condiţiile prevăzute de art. 221 din Legea 98/2016. 
9.4. Furnizorul este responsabil pentru obţinerea oricărui aviz, licenţă, aprobare, formalităţi 
vamale, etc., necesare furnizării echipamentelor solicitate. 
9.5. Furnizorul va asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau alte 
resurse adiţionale în măsura în care necesitatea acestora este obligatorie îndeplinirii 
contractului, fără a implica costuri suplimentare din partea Achizitorului. 
9.6.1. Furnizorul este responsabil pentru toate vătămările persoanelor sau proprietăţii care 
survin ca rezultat al neglijenţei sale.  
9.6.2. Furnizorul trebuie să ia măsuri preventive corespunzătoare privind securitatea şi 
sănătatea pentru protecţia personalului şi proprietăţii terţilor.  
9.7.1. Furnizorul trebuie să se conformeze tuturor revizuirilor, completărilor şi modificărilor 
oricăror legi şi reglementări la nivel european şi naţional aplicabile care sunt în vigoare în 
perioada de derulare a contractului şi care afectează furnizarea echipamentelor.  
9.7.2. Furnizorul trebuie să obţină şi să plătească costurile oricăror redevenţe şi licenţe 
pentru orice articol patentat sau proprietar utilizat în prestarea serviciilor. 
9.8. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 legătură cu produsele achiziţionate, şi 
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ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor. 
 

10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în conformitate cu prevederile 
contractului și ale caietului de sarcini, anexă la contract. 
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor, conform prevederilor 
art. 7. 
 

11. Răspunderea contractuală 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute în 
termenele prevăzute în anexa nr. 2 – Graficul de implementare și plată, execută cu întârziere 
sau necorespunzător, obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul, după 
transmiterea unei  notificări prealabile şi fără a prejudicia celelalte remedii pe care le are la 
dispoziţie conform contractului, de a calcula penalităţi pentru fiecare zi de întârziere scursă 
între expirarea termenelor prevăzute în anexa nr. 2 – Graficul de implementare și plată şi 
data îndeplinirii obligaţiei, în cuantum de 0,10% din valoarea obligaţiei neexecutate cu TVA, 
până la valoarea maximă de 15% din valoarea Contractului cu T.V.A. 
11.2. În cazul în care Furnizorul nu va respecta termenele prevăzute la art. 19.3 din contract, 
pentru reparaţia unui echipament în perioada de garanție, achizitorul are dreptul, după 
transmiterea unei notificări prealabile şi fără a prejudicia celelalte remedii pe care le are la 
dispoziţie conform contractului, de a calcula penalităţi pentru fiecare zi de întârziere scursă 
între expirarea acestuia şi data îndeplinirii obligaţiei, în cuantum de 0,10% din valoarea 
respectivului echipament cu TVA, până la valoarea maximă de 15% din valoarea Contractului 
cu T.V.A. 
11.3. În cazul în care obligaţia neexecutată, executată cu întârziere sau necorespunzător se 
referă la instruirea personalului autorităţii contractante, penalităţile prevăzute la art. 11.1 se 
vor calcula la valoarea contractului cu TVA. 
11.4. Dacă penalităţile vor atinge procentul de 15% din valoarea totală a contractului cu 
T.V.A., acesta va fi reziliat de drept, fără nicio formalitate. 
11.5. Dacă Achizitorul a devenit îndreptăţit să aplice sancţiunile prevăzute în articolele 11.1–
11.3, acesta poate, după ce-l notifică în acest sens, în scris, pe Furnizor, să execute garanţia 
de bună execuţie. 
11.6. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată, în termen de 45 de zile 
de la data transmiterii de către Furnizor 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 plata neefectuată (cu TVA), până la procentul de 
15% din valoarea contractului cu T.V.A. 
11.7. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat (de cel puțin două ori), dă dreptul părţii lezate de a considera 
contractul reziliat, prin comunicarea unei notificări în acest sens către furnizor, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 10 zile de la momentul comunicării. 
11.8. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată Furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat în 
stare de faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Furnizor; în acest caz, Furnizorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a Contractului. 
11.9. În cazul în care Furnizorului / Achizitorului i se vor aplica penalităţi, plata va fi efectuată 
în termen de 45 de zile de la data facturării penalităţilor.  
 

Clauze specifice 
12. Instruirea personalului  
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12.1. Contractantul va asigura, fără alte costuri pentru Autoritatea Contractantă, module de  
instruire de cel puţin 16 ore fiecare, privind utilizarea staţiilor de amprentare EURODAC, 
pentru minim 30 utilizatori. Modulele vor conține atât aspecte teoretice, cât și practice. 
12.2. Instruirea se va desfășura la sediul Autorităţii contractante pe echipamentele instalate. 
Fiecare cursant va primi material de curs relevant, în format tipărit. Sesiunile de instruire de 
tip „Utilizarea staţiei de amprentare” vor fi de tipul “Train the trainer”. La finalizarea activității, 
se va încheia proces verbal de recepție cantitativă și calitativă instruire. 
 

13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1. În cadrul procesului de livrare, furnizorul are obligaţia de a transporta, preda, instala, a 
pune în funcțiune, configura și testa echipamentele în termenul prevăzut în anexa nr. 2 – 
Graficul de implementare și plată, la locațiile indicate de achizitor, cu respectarea 
prevederilor art. 3.5.2 din Caietul de sarcini. 
13.2. Furnizorul are obligația de a furniza la recepția produselor, în limba română, 
următoarea documentație tehnică pentru fiecare produs: 

- Testele de acceptanţă; 
- Manualul de administrare a echipamentelor (hardware şi software); 
- Manualul de întreţinere a echipamentelor (hardware şi software); 
- Carnetul de service, în care specialiştii Contractantului consemnează principalele date 

privind intervenţiile tehnice efectuate, pe componente, în perioada de garanţie. Formatul 
Carnetului de service trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: data, defecţiuni 
reclamate, defecţiuni constatate, descrierea pe scurt a activităţii de asistenţă tehnică, 
numele, prenumele şi semnătura specialistului care a executat intervenţia, recomandări 
privind utilizarea echipamentelor; 
13.3. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat a produselor și se 
consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest 
sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 
13.4. Livrarea echipamentelor se consideră încheiată atunci când toate activităţile în cadrul 
contractului au fost realizate, iar acestea au fost instalate, configurate, funcţionează la 
parametrii agreaţi și sunt acceptate de achizitor. 
13.5. În termen de maxim 60 zile de la semnarea contractului se va livra prima staţie de 
amprentare EURODAC la Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, care va fi configurată şi 
integrată în Sistemul EURODAC Naţional. Se vor realiza teste inclusiv din punct de vedere al 
conectivităţii şi integrării cu Sistemul EURODAC Central, conform unui plan de testare 
propus de Contractant şi avizat de Autoritatea Contractantă, cu cel puţin 10 zile înainte de 
termenul de livrare menţionat, cu respectarea art. 3.5.3.1 din Caietul de sarcini. 
14. Recepția produselor 
14.1. Echipamentele vor fi livrate în conformitate cu termenul prevăzut în anexa nr. 2 – 
Graficul de implementare şi plată, în locaţiile prevăzute în anexa nr. 3 la caietul de sarcini. 
14.2. Recepția cantitativă și calitativă a echipamentelor se va face în fiecare locaţie în care 
vor fi livrate staţiile de amprentare, cu respectarea art. 5 din Caietul de sarcini și va consta în: 

- verificarea cantitativă a acestora;  
- verificarea componenței fiecărui complet;  
- verificarea documentației puse la dispoziție de către furnizor; 
- aspectul exterior al echipamentelor; 
- funcţionarea acestora şi prezenţa sigiliilor intacte; 
- prezenţa etichetelor menţionate la art 3.5.2 din Caietul de sarcini. 
- verificarea îndeplinirii conformității produselor livrate cu cerințele prevăzute în 

specificațiile tehnice și cu capabilitățile tehnice ale produsului ofertat, asumate de către 
furnizor prin propunerea tehnică. 
14.3. Cu ocazia efectuării recepției cantitative și calitative, furnizorul are obligația de a 
demonstra achizitorului capabilitățile tehnice ale produselor livrate și caracteristicile 
măsurabile cuprinse în specificațiile tehnice. 
14.4. La recepția efectuată vor fi respinse echipamentele care nu corespund specificațiilor 
tehnice, nu sunt noi, sunt nefuncționale ori care prezintă deteriorări sau lipsuri. 
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14.5. La finalizarea recepţiei, se va întocmi un proces – verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă, întocmit de  Autoritatea Contractantă şi semnat de ambele părţi. 
14.6. La expirarea perioadei de garanție a echipamentelor livrate va fi întocmit procesul - 
verbal de recepție finală, care va confirma îndeplinirea de către furnizor a tuturor obligațiilor 
contractuale din perioada de garanție. 
 
15. Ambalare  
15.1. Furnizorul are obligația de a ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să 
prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită. 
Produsele trebuie să aibă la vedere inscripționate producătorul și seria de identificare. 
15.2. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, 
expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în 
locuri deschise.  
15.3. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde 
este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a 
facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare. 
15.4. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei produselor rămân în proprietatea achizitorului, valoarea acestora fiind inclusă în 
preţul produselor. 
 
16. Asigurări și transport 
16.1. Furnizorul are obligaţia de a efectua transportul produselor până la destinaţiile finale, 
respectiv locaţia prevăzută la în anexa nr. 3 din Caietul de sarcini. 
16.2. Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului. 
16.3. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice 
factor extern. 
16.4. Livrarea se va efectua de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00, cu excepţia 
sărbătorilor legale. Datele de identificare privind autovehiculul utilizat pentru transport, datele 
de identificare ale şoferului şi însoţitorilor vor fi transmise Achizitorului, în scris, cu cel puţin 
48 de ore înainte de predare. Furnizorul va dispune de resursele umane şi materiale pentru a 
asigura transportul echipamentelor precum și instalarea acestora în locație. Predarea 
echipamentelor se va efectua în baza documentelor de însoţire a mărfii. 

 
17. Garanţia de bună execuţie a contractului 
17.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 
de 572.650 lei,  reprezentând 10% din valoarea contractului fără TVA, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, cu valabilitate de cel puțin 14 
zile peste durata termenului de livrare al contractului.  
17.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Furnizorul 
a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
17.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută/execută cu 
întârziere/execută necorespunzător 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.    
17.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună-execuţie în termenul prevăzut de art. 
42 alin. (1) din H.G. nr. 395 din 2 iunie 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. 
 
18. Perioada de garanţie: 
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18.1. Perioada de garanție a echipamentelor, pentru toate componentele acestora, este de 
84 luni, exceptând acumulatorii UPS-ului pentru care perioada de garanție este de 24 luni, 
de la semnarea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.  
18.2. Perioada de garanţie se va prelungi cu perioada/ perioadele de imobilizare a 
echipamentului, calculate de la data semnalării defecţiunii către Furnizor şi până la data 
remedierii acesteia (întocmirea procesului verbal din anexa nr. 4 la Caietul de sarcini). 
18.3. Unitatea service trebuie să fie disponibilă 24/7 pentru preluarea rapoartelor de 
defecţiuni în garanţie transmise de Beneficiar pentru echipamentele livrate prin contract. 
18.4. Intervenţia (constatarea Defecțiunilor apărute şi remedierea acestora) se va efectua în 
locaţiile unde au fost livrate echipamentele. 
18.5. În cazul în care un echipament livrat prin contract atinge o perioadă de service 
cumulată de: 

- 20 de zile calendaristice în interiorul primului an de la data semnării Procesului Verbal 
de Recepţie Cantitativă şi Calitativă, sau 

- 40 de zile calendaristice în primii doi ani de la data semnării Procesului Verbal de 
Recepţie Cantitativă şi Calitativă, sau 

- 60 de zile calendaristice în primii trei ani de la data semnării Procesului Verbal de 
Recepţie Cantitativă şi Calitativă, sau 

- 80 de zile calendaristice în toată perioada de garanţie ofertată, atunci  
        Contractantul este obligat să înlocuiască pe cheltuiala proprie echipamentul cu unul 
nou, cu caracteristici tehnice similare sau superioare celui original, nu mai târziu de 15 zile 
calendaristice de la data împlinirii numărului de zile de service menţionate mai sus. 
18.6. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în 
perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: 
- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca 
este aplicabil); 
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi 
etc.); 
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este 
aplicabil); 
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;  
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; 
- înlocuirea părților defecte; 
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; 
- instalarea în starea inițială; 
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă; 
repunerea în funcțiune. 
18.7. În toate cazurile de intervenţie service la echipamentele furnizate, unităţile de stocare 
(HDD/SSD) rămân în posesia Beneficiarului şi nu părăsesc locaţia Beneficiarului. În cazul 
unei defecţiuni a unităţii de stocare (HDD/SSD), constatarea defectului se face de către 
Contractant la sediul Beneficiarului. Unitatea de stocare (HDD/SSD) defectă rămâne în 
posesia Beneficiarului. Contractantul are obligaţia de a înlocui (pe cheltuială proprie) unitatea 
de stocare (HDD/SSD) defectă cu una nouă, cu caracteristici tehnice similare sau superioare 
unităţii defecte.  
 
19. Service și asistență tehnică 
19.1. Furnizorul este obligat să asigure service în perioada de garanţie, conform prescripţiilor 
producătorului. 
19.2. Intervenţia (constatarea Defecțiunilor apărute şi remedierea acestora) se va efectua 
în locaţiile unde au fost livrate echipamentele. 
19.3. Contractantul este obligat să respecte, pe toată perioada de garanţie a contractului, 
următoarea procedură de notificare, constatare şi remediere a Defecțiunilor în perioada de 
garanţie: 
► Autoritatea contractantă va transmite în scris (email sau fax) Furnizorului notificarea 
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privind apariţia de defecţiuni în perioada de garanţie, precizând locaţia unde este instalat 
echipamentul cu defecţiuni; 
► Reprezentanţii Furnizorului trebuie să se prezinte în locaţia Achizitorului, în cel mult 2 zile 
lucrătoare de la notificare, pentru constatarea Defecțiunilor; 
► în urma constatării defecţiunii se va întocmi un Proces-Verbal de Constatare a 
Defecțiunilor (modelul Procesului Verbal de Constatare a Defecțiunilor este prevăzut în 
Anexa nr. 4 din Caietul de sarcini; 
► Timpul de remediere a defecțiunilor este de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea 
Procesului Verbal de Constatare a Defecțiunilor; 
► După remedierea defecțiunilor constatate se va întocmi un Proces-Verbal de Remediere a 
Defecțiunilor (modelul Procesului Verbal de Remediere a Defecțiunilor este prevăzut în 
Anexa nr. 4 din Caietul de sarcini). 
19.4. Unitatea service care va efectua constatarea / remedierea în perioada de garanţie a 
echipamentelor este: 
  

Denumirea Date de contact 

SC S & T ROMANIA SRL  

 
20. Ajustarea preţului contractului 
20.1. Pentru produsele recepţionate, plăţile datorate de achizitor Furnizorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
20.2. Prețurile unitare sunt fixe, nu se actualizează. 
 
21. Amendamente  
21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind 
achizițiile publice. 
 
22. Clauze privind subcontractanţii şi terţii susţinători 
22.1 La momentul semnării contractului, Furnizorul nu are subcontractanţi declaraţi. 
22.2 Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv 
Achizitor, Furnizorul şi subcontarctant sau de Achizitor şi subcontarctant atunci când, în mod 
nejustificat, Furnizorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 
subcontarctant.  
22.3 Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontarctantul/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora intervine în momentul în care a 
fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.  
22.4 La încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi 
subcontractanţi, Furnizorul va prezenta contractele încheiate între Furnizor şi 
subcontarctantul/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior din care să 
rezulte activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor acestora. 
22.5 Contractele prezentate conform prevederilor art. 22.4 se vor constitui în anexe la 
prezentul contract de achiziţie publică. 
22.6 Dispoziţiile prevăzute la art. 22.1 – 22.4 nu diminuează răspunderea Furnizorului în 
ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică. 
22.7  (1) Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
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 98/ 
2016 privind achiziţiile publice. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Furnizorul va transmite toate informaţiile necesare 
pentru a obţine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 
executarea contractului. 
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23. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
23.1. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu poate respecta termenele 
asumate în anexa nr. 2 – Graficul de implementare şi plată, acesta are obligaţia de a notifica 
Achizitorul în minimum 10 zile lucrătoare înainte de termenul prevăzut şi de a transmite 
motivele temeinic justificate care au condus la imposibilitatea de a respecta aceste termene, 
solicitând aprobarea modificării datei / perioadelor de livrare a produselor, fără ca prin 
aceasta să se depăşească termenele de 4 (patru) luni prevăzute la art. 5.3 și 5.4. 
23.2. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a unui termen asumat 
în anexa nr. 2 – Graficul de implementare şi plată, acesta are dreptul, după transmiterea unei 
notificări prealabile și fără a prejudicia celelalte remedii pe care le are la dispoziție conform 
contractului, de a calcula și solicita penalități pentru fiecare zi de întârziere scursă între 
expirarea termenelor prevăzute în anexa nr. 2 – Graficul de implementare şi plată şi data 
îndeplinirii efective a obligaţiei, în cuantum de 0,10% din valoarea obligaţiei neexecutate, 
până la valoarea maximă de 15% din valoarea Contractului cu T.V.A. 
 
24. Denunţarea unilaterală a contractului 
24.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 
publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 
următoarele situaţii: 
    a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 
98/2016; 
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului respectiv, 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. 
24.2. În situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 222 alin. (1) și art. 223 alin. (1) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral 
contractul de achiziţie publică iniţial. 
 
25. Forţa majoră 
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
25.2. Forţa majoră exonerează părţile 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, despre 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 
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. 
 
26. Soluţionarea litigiilor 
26.1. Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură 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 instanţa judecătorească din raza de competenţă teritorială unde 
îşi are sediul Achizitorul.  
 
27. Limba care guvernează contractul 
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27.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicări 
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
28.2. 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 
Achizitorului, respectiv de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00, cu excepţia sărbătorilor 
legale 
28.3. Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu Contractul de furnizare, 
între Achizitor şi Furnizor trebuie să conţină titlul şi numele de identificare al contractului de 
furnizare şi transmise prin poştă, fax, email sau înmânate personal la adresele de mai jos, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
28.4. În situaţia în care apar modificări ale datelor de identificare, părţile vor notifica acest 
lucru în termen de 3 zile lucrătoare. 
Date de contact: 

Persoana de 
contact 

DOROBANŢU ANGELICA 

Funcţia  Director 

Instituţia IGPF – DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

Adresa Bulevardul. Geniului, nr.42C, sector 6, Bucureşti 

Telefon / interior 021.316.25.98/19325 

Fax 021.408.50.35 

E-mail piu_gibp@mai.gov.ro 
 

Persoana de 
contact 

 

Funcţia   

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
29. Vizibilitatea  
29.1. Furnizorul trebuie sa ia toate măsurile necesare asigurării vizibilităţii programului prin 
care este finanţat sau cofinanţat de Uniunea Europeană, atât pe perioada de implementare a 
Contractului, cât şi pe perioada de garanţie a produselor. 
29.2. Pentru a se susține înregistrarea produselor, acestea vor fi livrate având o etichetă al 
cărei format va fi aprobat de către Achizitor, bine fixată, care va conţine însemnele Uniunii 
Europene, respectiv sigla Uniunii Europene, numele proiectului, sigla şi numele beneficiarului 
şi sigla autorităţii responsabile. 
 
30. Verificări 
30.1. Furnizorul va permite Comisiei Europene,  Biroului European Anti-Fraudă şi Curţii 
Europene a Auditorilor să verifice, prin examinarea documentelor sau prin metoda verificării 
inopinate, implementarea proiectului şi să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe 
baza documentelor probante, asupra conturilor, documentelor contabile şi oricărui alt 
document relevant pentru finanţarea proiectului; aceste inspecţii pot avea loc pe o perioadă 
determinată în conformitate cu Decizia Comisiei Europene de Acordare a Fondului pentru 
Frontierele Externe, reglementărilor Comisiei Europene şi legislaţiei române în materie. 
30.2. În plus, Furnizorul va permite Biroului European Anti-Fraudă să efectueze controale şi 
verificări inopinate potrivit procedurilor stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru 



Fondul pentru Securitate Internă – cod proiect ROFSIB2020OS2A14P01 
„Modernizarea și extinderea sistemului Eurodac la nivelul PFR – stații de amprentare EURODAC” 

Pagina 12 din 13 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei sau a altor 
nereguli. 
30.3. În acest scop, Furnizorul îşi asumă obligaţia de a permite accesul, în mod 
corespunzător, personalului sau agenţilor Comisiei Europene, Biroului European Anti-Fraudă 
şi Curţii Europene a Auditorilor în amplasamentele şi locaţiile la care se execută Contractul, 
inclusiv la sistemele sale de informaţii, ca şi la toate documentele şi bazele de date 
referitoare la conducerea tehnică şi financiară a proiectului în condiţiile legii şi de a lua toate 
măsurile pentru a facilita munca acestora; dreptul de acces va fi acordat Comisiei Europene, 
Biroului European Anti-Fraudă şi Curţii Europene a Auditorilor pe bază de confidenţialitate 
faţă de terţi, fără a se aduce atingere obligaţiilor legale de care sunt ţinuţi; documentele 
trebuie să fie uşor de accesat şi îndosariate astfel încât să faciliteze examinarea lor, iar 
Furnizorul trebuie să informeze Achizitorul în legătura cu localizarea lor precisă. 
30.4. Furnizorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Biroului European Anti-Fraudă 
şi Curţii Europene a Auditorilor de a efectua auditări, controale şi verificări, vor fi în mod egal 
aplicabile, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi reguli stabilite în prezentul Articol, oricărui 
subcontractant sau oricărei părţi care beneficiază de fonduri ale Comunităţii Europene. 
 

31. Clauze etice 
31.1. Furnizorul trebuie ca întotdeauna să se comporte imparţial şi ca un consultant de 
încredere, potrivit codului de conduită al profesiei sale; Furnizorul se va abţine de la a face 
declaraţii publice despre proiect, fără aprobarea scrisă prealabilă a Achizitorul; Furnizorul nu 
poate angaja Achizitorul în niciun fel, fără consimţământul scris prealabil al acestuia.  
31.2. Pe durata contractului, Furnizorul şi personalul său va respecta drepturile omului şi îşi 
asumă obligaţia de a nu insulta obiceiurile politice, culturale şi religioase din România.  
31.3. Furnizorul nu poate accepta nicio plată în legătură cu contractul decât cele prevăzute în 
prezentul contract; Furnizorul şi personalul său nu va desfăşura nicio activitate şi nu va primi 
niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile lor faţă de Achizitor.   
31.4. Furnizorul şi personalul său vor fi obligaţi să păstreze secretul profesional pe întreaga 
durată a contractului şi după terminarea acestuia; toate rapoartele şi documentele redactate 
sau primite de Furnizor vor fi confidenţiale. 
31.5. Furnizorul va administra folosirea de către Părţi a tuturor rapoartelor şi documentelor 
redactate, recepţionate sau prezentate de acestea pe parcursul implementarea contractului.  
31.6. Furnizorul nu se va implica în nicio relaţie care îi poate compromite independenţa sa 
sau a personalului său; în cazul în care Furnizorul încetează să mai fie independent, 
Achizitorul poate să rezilieze/rezoluţioneze contractul, fără vreo cerere de despăgubiri din 
partea Furnizorului. 
31.7. Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula finanţarea proiectului 
dacă se descoperă practici de corupţie de orice fel în orice etapă a procesului de atribuire şi 
dacă Achizitorul nu ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei; în înţelesul 
prezentei clauze sunt ”practici de corupţie” oferirea de mită, daruri, gratuităţi sau comisioane 
oricărei persoane, pentru a o convinge sau a o răsplăti pe aceasta pentru efectuarea sau 
neefectuarea oricărui act în legătură cu atribuirea contractului sau implementarea unui 
contract deja încheiat cu Achizitorul proiectului.  
31.8. Astfel de cheltuieli comerciale neuzuale sunt comisioanele nemenţionate în contractul 
principal sau care nu izvorăsc dintr-un contract încheiat în mod corect în legătură cu 
contractul principal, comisioane neplătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, 
comisioane transmise într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar care nu este 
identificat în mod clar sau comisioane plătite unei societăţi care are aparenţa de a fi societate 
de faţadă.  
31.9. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a furniza Comisiei Europene, la cerere, toate 
documentele probante cu privire la condiţiile de implementare a contractului; Comisia 
Europeană poate efectua orice verificări documentare sau inopinate pe care le consideră 
necesare pentru a descoperi probe în cazurile în care se suspectează efectuarea de 
cheltuieli comerciale neuzuale. 
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32. Drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi conexe 
32.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau de 
utilizare, atât industrială (ex. brevete de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), 
cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea contractului, sunt drepturi 
exclusive ale Achizitorului. 
 

33. Conflictul de interese 
33.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care 
ar putea compromite implementarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori 
de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul implementării Contractului trebuie notificat 
în scris Achizitorului, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.  
33.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi 
poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Furnizorul se va asigura că personalul 
său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-
o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Furnizorul va înlocui, în maxim 5 zile şi 
fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 
situaţie.  
 

34. Legea aplicabilă contractului 
34.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
  

Părţile au semnat azi,.............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.     
(se precizează data semnării de către părţi) 
            
 

 


