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INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI  

 

SECTIUNEA I : AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT DE CONTACT 

Denumire oficială: Garda de Coastă  

Adresă: Aleea Zmeurei, nr.3, loc. Constanta, judet Constanta 

Localitate: Constanta  Cod poştal: 

900433 

Ţara: România 

Punct de contact: Garda de Coasta 

În atenţia: Cms.sef Dinu Costel 

Telefon: 0241.641038/int.26014; 0241.553794 

achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 

E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro Fax: +40 241553794 

Adresa de internet: www.politiadefrontiera.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

Alte informaţii  pot fi obţinute la: 

x Punctul de contact  menţionat anterior 

□ Altele 

Caietul de sarcini poate fi obtinut la: 

x Punctul de contact  menţionat anterior 

□ Altele 

Ofertele de participare trebuie transmise la: 

x Punctul de contact  menţionat anterior 

□ Altele 

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 

Zile: 3 (trei) zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

X Minister sau orice alta autorittate 

nationala  sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale 

acestora 

□ Agenţie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agenţie/birou national sau local 

□ Organism de drept public 

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 

europeana 

□ altele (precizati):   

□ Servicii publice centrale 

□  Apărare 

X Ordine si siguranţă publica 

□ Mediu  

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajari teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură si religie  

□ Educaţie 

□ altele (precizatii):______________________ 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    DA □         NU X 

 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumirea data contractului:  Motorină navală neaccizată 

II. 1.2)  Tipul contractului şi locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor 

Contract de furnizare motorină navală neaccizată, locul de furnizare: G.N. Constanta şi G.N. Mangalia, 

conform prevederilor caietului de sarcini 

(a) Lucrări                              □      (b) Produse               X      (c) Servicii                        □             

mailto:achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
mailto:achizitii.gardadecoasta@igpf.ro


Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
3 

Execuţie                                 □ 

Proiectare şi executare           □ 

Executare prin orice mijloace     

a unei lucrari, conform 

cerinţelor specificate de  

autoritate contractantă            □ 

Cumpărare                 □            

Leasing                      □         

Închiriere                   □  

Închiriere cu optiune de 

cumparare                  □ 

O combinatie intre 

acestea                       □ 

Categoria serviciilor     

Locul principal de executare 

............................................. 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

Judetul Constanta 

Cod NUTS RO223 

Locul principal de prestare 

…………………………. 

Cod NUTS    □□□□□□ 

II. 1. 3) Procedura implica : 

Un contract de achiziţii publice:                                                                                         X        

Puerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                                             □ 

Încheierea unui acord cadru:                                                                                               □ 

II.1.4)Informaţii privind acordul-cadru (dupa caz) 

Acord -cadru cu mai mulţi operatori     □ 

Numarul □□□ sau, dupa caz numarul 

maxim □□□ de participanţi la acordul-

cadru preconizat 

 

Acord- cadru cu un singur operator  economic         □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu 

semnatarii acordului cadru 

 DA  □               NU  □        

Durata acordului-cadru:  

 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz, numai in 

cifre): 

Valoarea estimata fara TVA:                                                                     Moneda: Leu   sau 

Intervalul : intre__________ si___________                                            Moneda:________ 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):_________ 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: 

Achiziţia de motorină navală neaccizată  pentru participarea navelor tip OPV, CPV si CPB ale Gărzii 

de Coastă, în cadrul Operaţiunii Maritime Multirol ”Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea 

area in 2021”, în perioada 31.03-06.10.2021 în zona operaţională a Mării Negre. 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)    

 Vocabular principal  

Obiect principal 09134200-9 Motorină 

Obiect(e) suplimentar(e) □□□□□□□□-□ 

□□□□□□□□-□ 

□□□□□□□□-□ 

□□□□□□□□-□ 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)  

                                                                                                                     DA  X                 NU   □                          

II.1.8) Imparţire pe loturi (pentru precizari privind loturile utilizati anexa B de cate ori este necesar, 

pentru fiecare lot in parte)                                                                            DA □                NU X 

Daca da, este necesar să se depună oferte pentru (bifati o singura casuta): 

un singur lot                              □ Unul sau mai multe loturi      □ Toate loturile                □ 
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   II.1.9)  Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                   DA □             NU X 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile):  

Dupa caz valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 2.048.666,00                                  Moneda: Leu 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

Nu se cunosc date certe pentru optiuni. 

Numarul de prelungiri posibile (dupa caz):  

Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 

prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului): 

Nu se cunosc date certe pentru prelungiri. Perioada se poate prelungi, cand apar circumstante 

imprevizibile si independente de vointa partilor (ex: situatii operationale deosebite, solicitarea 

coordonatorului misiunii - Agentia Europeana Frontex, conditii meteorologice nefavorabile care nu 

permit respectarea calendarului misiunii, cazuri de forta majora, etc.). 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terti (dupa 

caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în zile: 200 

(de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor) 

II.4):AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea pretului contractului                                                 DA  X      NU     □ 

Se acceptă actualizarea preţului  unitar per kilogram de produs prevazut în contractul de furnizare, după 

expirarea perioadei de valabilitate a ofertei. Pana la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei 

preţul unitar se menţine fix. 

După această perioadă preţul unitar de facturare se va ajusta pentru cantitatea ramasa de livrat, după 

cum urmează: 

Ajustarea se aplică pretului unitar cuprins în contractul de furnizare, înainte de încheierea unei noi 

comenzi (după expirarea periodei de valabilitate a ofertei), pe baza urmatorei formule:  

 

PREȚ Sn M (lei/tonă) = COTAȚIASn-1 M (USD/tonă) x CURS Sn-1  + TM + A, 

 

unde,  

PREȚ Sn M – preţul motorină (lei/tonă) valabil în săptămâna “n” a anului (n = 1÷52); 

COTAȚIASn-1  – cotaţia medie Fob Med Italy High publicată de PLATT’S (exprimată în USD/tonă), 

pentru săptămâna “n-1” (săptămâna anterioară celei în care se fac livrările):  

 

COTAȚIASn-1   = (COTAȚIA luni+COTAȚIA marți+…+ COTAȚIA vineri)/5; 

CURS Sn-1   – cursul mediu lei/USD al BNR din săptămâna anterioară ajustării preţului:  

CURS Sn-1   = (Curs luni + Curs marți +… Curs vineri)/5; 

T M – componenta prețului constantă pe toată durata contractului de furnizare,  stabilită conform 

pct. 1.4.1 

A – acciza, conform dispoziţiilor legale în vigoare, exprimată în lei/tonă (0 lei pentru carburantul 

neaccizat). 

Calculațiile de preț se vor elabora sub formă tabelară cuprinzând explicit modalitatea de stabilire a 

prețului, exprimat în unitate de masă, specificând cotațiile Platt’s și respectiv cursul de schimb leu / 

USD al BNR aferente fiecărei zile a săptămânii anterioare, conform modelului din Anexa 1. 

Pentru saptamanile in care BNR nu afiseaza un curs valutar pentru toate zilele (ex. sarbatori 

legale), cursul mediu va fi calculat luand in calcul cursurile din zilele lucratoare. 

Pentru stabilirea de către Achizitor a cantităților alocate Beneficiarilor la deschiderile lunare de credite 

(sumele alocate pentru comenzi), urmare la solicitarea adresată prin e-mail Furnizorului, solicitare prin 
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care Achizitorul își manifestă intenția efectuării de comenzi, în prima zi a săptămânii următoare se 

vor întocmi calculații, în format letric, cu număr de registratură, semnătură/ ștampilă. Pentru 

facilitarea transmiterii / procesării comenzilor în prima zi a săptămânii, aceste calculații se vor 

transmite Achizitorului mai întâi prin e-mail în formă editabilă (foaie de calcul tabelar) și ca scanare a 

documentului letric înregistrat, cel târziu până la ora 09.00 a primei zile din săptămâna ulterioară celei 

în care a fost făcută solicitarea, originalul urmând a însoți facturile emise în termenul stabilit după 

efectuarea livrărilor. Prețul carburanților cu termen de livrare la finele unei săptămâni și care au fost 

livrați cu întârziere în săptămâna ulterioară, va fi tot prețul stabilit pentru săptămâna în care a fost 

lansată comanda, și nu cel stabilit pentru săptămâna în care carburantul a fost livrat efectiv în 

depozitul Beneficiarului (prețul unitar facturat pentru livrările întârziate de pe o săptămână pe alta va fi 

similar cu prețul aferent celorlalte livrări, efectuate în săptămâna anterioară). Achizitorul își rezervă 

dreptul de a solicita penalități de 0,06% din valoarea produselor nelivrate la timp, pentru fiecare 

zi de întârziere imputabilă Furnizorului. 

 

SECTIUNEA III : INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                         DA  □      NU  X  

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                    DA  □      NU  X  

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau 

alte surse) 

Grant Agreement/Acord de finantare si Bugetul de stat 

III.1.3.) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 

(dupa caz): Asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)         DA  □      NU  X   

III.1.5) Legislatia aplicabila 

a)Legea privind achizitiile nr.98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016; Legea privind 

concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr.100/2016; 

b Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 

pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Hotarârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 

comertului sau al profesiei: 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului : 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 

(formular K) si declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 si art.167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice (formular L).  

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea 

cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte 

individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare 

http://www.anap.gov.ro/
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sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.  

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea 

contractului;  

- în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit 

documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164, art.165 si 

art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara 

respectiva;  

Se solicita: 

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la 

plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat); 

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie 

sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul 

constitutiv;  

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 

derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice;  

- alte documente edificatoare, dupa caz;  

- in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au 

fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, 

insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.  

Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 

(Formularul C). 

În sensul prevederilor art.63 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice modificată, persoanele 

cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:   

Director Garda de Coasta –  Cicu Laurenţiu-Cristian, Director Adjunct al Garzii de Coasta  –  Guiu 

Bogdan Adrian,  Sef  Birou Juridic –  Culea George Adrian, Sef Serviciu Financiar –  Bǎran Simona, 

Compartiment Marketing-Achizitii – Dinu Costel, Compartiment Asigurare Tehnica de Marina –  

Ionascu Vlad. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate : 

Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte 

obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”. 

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator al 

operatorului economic. Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limită de 

depunere a ofertelor. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara: nu se solicita 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta nr.1: Experienta în domeniul furnizării de 

motorină pentru operatorul economic sau asocierea 

de operatori economici: Ofertantul va face dovada 

principalelor furnizări de produse similare în ultimii 

trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a 

beneficiarilor publici sau privaţi indiferent dacă 

aceştia din urmă sunt autoritati contractante sau 

clenţi privaţi. 

Modalitatea de îndeplinire: lista cu principalele 

contracte de produse similare furnizate în ultimii 

trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a 

beneficiarilor publici sau privaţi indiferent dacă 

aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau 

clenţi privaţi. Lista va fi însoţită de documente 

justificative (ex: documente constatatoare, procese 

verbale de receptie, recomandari, etc.), care atestă 

îndeplinirea prevederilor  contractuale. Valorile 
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vor fi exprimate in lei. Ofertantul care trebuie să 

efectueze conversia altor monede decât Leu, va 

utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 

catre BCE. Pentru anul în curs, transformarea în 

lei se va face la cursul BCE din ziua publicarii 

invitatiei de participare  

III.2.3b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului: nu se solicita 

Contracte rezervate (dupa caz)                                                        DA  □      NU  X    

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                               DA  □      NU  X                          

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocupare a fortei de munca protejate   
                                                                                                     DA  □      NU  X                                                                

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII  

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                 DA  □      NU  X  

Daca da, precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile : 

Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)   

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 

personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective                                DA  □      NU  X  

 

SECTIUNEA IV : PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                              Offline X  Online □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitatie deschisa           □                                                                                                

Licitatie restransa          □ 

Licitatie restransa  accelerata       □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 

Cerere de oferte            □ 

Negociere fara publicarea unui anunt de participare                                                              X 

Au fost deja selectati candidati                                                                                    DA  □      NU  □ 

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3)- Informatii 

suplimentare 

Negociere accelerata  □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 

Dialog competitiv      □ 

Concurs de solutii      □                                                                                             Deschis □ Restrans □ 

Numarul de participant estimat □□□      sau                                 numarul minim □□□/numarul maxim 

□□□ 

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe 

(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

Sau numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

Criterii de preselectie: 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, 

dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor 

care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate                                      DA  □      NU  X 
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz, bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati 

criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respective criteriile de evaluare a proiectelor in 

cazul concursului de solutii) 

Pretul cel mai scazut                                                                                                             □                     

Cel mai bun raport calitate pret                                                                                       X  

   Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculează pe baza formulei: 

P(total) = P(financiar) + P(tehnic) 

1. Punctajul financiar se acorda astfel: 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acorda 95 de puncte; 

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acorda punctaj astfel: 

P(financiar)(n) = (preţ minim/preţ(n)) x 95 

2. Punctajul tehnic se acordă astfel: 

Garanţie acordata produsului livrat: 

a) pentru o perioada de 6 luni sau  mai mare se acorda 5 puncte; 

b) pentru alta valoare, mai mica decât cea prevăzuta la lit. a), se acorda punctaj astfel: 

P(garantie)(n) = (valoare “n”/valoare max.) x 5 

Astfel, autoritatea contractantă consideră că cel mai bun raport calitate-preţ este criteriul de atribuire 

oportun acestei proceduri de achiziţie publică. 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                     DA □          NU  X 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica: 

IV.2.3)  Numele participantilor deja selectati (in cazul unui concurs de solutii restrans) 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                DA  □     NU  □  

Daca da, 

Anunt de intentie     □                            Anunt despre profilul cumparatorului    □ 

Numarul anuntului in JO:  

Anunt de intentie     

Numarul si data publicarii in SEAP :  

IV.3.6)Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare  

ES   BG  CS  DA   DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV  HU  MT  NL  PL  PT  RO  SK SL  FI  SV 

 □     □     □     □      □     □    □     □     □    □     □     □     □     □     □    □    X     □    □    □    □ 

Altele: 

Moneda in care se transmite oferta financiara ( in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 

licitatie electronica): Leu 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitatii 

deschise, cerere de oferte) 

Durata în luni: □□□ sau in zile: 30 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.3.8) Recompense si juriu (in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                            DA  □      NU  X 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)        

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului : Contractele de servicii atribuite in urma concursului 

vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                           DA  □      NU  X 

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta  

                                                                                                                                          DA □        NU  X 



Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
9 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

IV.4 PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Ofertantii vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte, în totalitate, cerinţele revăzute 

în Caietul de sarcini şi să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare evaluării tehnice.  

Ofertantii vor prezenta oferta tehnica, astfel încât să se asigure posibilitatea verificarii corespondenţei 

propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini ţinând cont de faptul că aceste 

specificaţii sunt minimale. Se va prezenta un comentariu, articol cu articol al cerinţelor prevăzute în 

Caietul de sarcini, prin care ofertantul să demonstreze corespondenţa dintre propunerea sa şi solicitările 

autorităţii contractante. (Formular D). 

În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta buletine de analiză/rapoarte de incercare,  

care sa ateste caracteristicile tehnice ale produselor. 

 Propunerea tehnică va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor specifica in propunerea tehnica sau vor 

depune o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile 

relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, 

precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare (conform Formularului H 

- Declaratie respectare art.51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice). În cazul unei asocieri, 

aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De asemenea, 

subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor 

de munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la 

conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia 

Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro Informatiile detaliate privind reglementarile 

mentionate se pot obtine accesand: www.mmediu.ro si www.mmuncii.ro 

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va completa Formularul de oferta (Formular E) indicat in sectiunea Formulare, care reprezinta 

elementul principal al propunerii financiare. Ofertantul are obligatia de a exprima pretul unitar si total al 

produsului in Lei si in Euro. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 22.03.2021, data 

lansarii procedurii de achizitie (1 Euro = 4,89 Lei). Oferta financiara se va elabora luandu-se in calcul 

cantitatea de 698.250,00 litri de motorină neaccizată. 

 Valoarea menţionată în formularul de ofertă va fi exprimată în cifre şi litere şi va include toate 

informaţiile cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare comerciale legate de obiectul 

contractului de achizitie publica. 

  Propunerea financiara va fi întocmită pe valoare unitară şi valoare totală pentru întreaga cantitate de 

produs. La Formularul de oferta se va anexa Formularul F Centralizator de preţuri, va conţine detalierea 

ofertei financiare referitor la cantităţi, preţuri unitare/litru 15° C de produs şi valoarea totală. 

Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile şi toate riscurile pe 

care le implică îndeplinirea contractului. 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 

Documentele ofertei trebuie să fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila şi vor fi numerotate, 

ştampilate şi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator să angajeze ofertantul 

în contract.  

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de 

catre persoana autorizata sa semneze oferta. 

Sigilarea şi marcarea ofertei 

Pentru inscrierea si participarea la procedura, ofertantii vor depune : 

- SCRISOARE  DE INAINTARE: Formular A  (se inainteaza in 2 exemplare); 
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- DOCUMENTELE DE CALIFICARE, în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa 

ofertantului, precum şi menţiunea, DOCUMENTE DE CALIFICARE; 

- PROPUNEREA TEHNICA, în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, 

precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICA; 

- PROPUNEREA FINANCIARA, în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa 

ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE  FINANCIARA; 

Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi introduse  

intr-un plic exterior sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea: 

“OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE MOTORINĂ NAVALĂ NEACCIZATĂ. 

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 31.03.2020 ORA 11.00” 

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îşi 

asumă nici o responsabilitate pentru valabilitatea ofertei. 

Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi transmise la 

sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta până la data şi ora mentionate in invitatia de 

participare. 

 

SECTIUNEA VI : INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic (dupa caz)                                                                     DA  □      NU  X 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare______________ 

VI.2) Contractul/ Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare/program 

operational/program national de dezvoltare rurala                                                        DA  □      NU  X 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e) :_____________________ 

Tipul de finantare : 

Bugetul de stat                                      X 

Credite externe cu garantia statului      □ 

Fonduri europene                                  □      

Alte fonduri                                          X 

VI.3) Alte informatii (dupa caz) : 

În cazul în care se constata că există oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractantă 

va solicita reofertarea prin transmiterea în plic închis a unor propuneri financiare îmbunatatite. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea precizata la pct.I.1) sau după expirarea datei limită 

pentru depunere va fi considerată oferta întârziată şi va fi returnata nedeschisă, după expirarea 

termenelor legale privind utilizarea cailor de atac. 

VI.4) Cai de atac 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa : Str. Stavropoleus, nr.6 

Localitate : Bucuresti Cod postal : 030084 Tara : Romania 

E-mail : office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641   

Adresa internet (URL) : 

www.cnsc.ro 

Fax : +40 213104642  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa : 

Localitate : Cod postal : Tara : 

E-mail : Telefon :  

Adresa internet (URL) Fax :  

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

Denumire oficiala: Garda de Coastă 
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Adresa : Aleea Zmeurei, nr.3 

Localitate : Constanta Cod postal : 900433 Tara : România 

E-mail : contact@garda-de-

coasta.ro 

Telefon : +40 241553794  

Adresa internet (URL) : 

www.garda-de-coasta.ro 

Fax : +40 241553794  
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE 

         “MOTORINĂ NAVALĂ NEACCIZATĂ” 
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Prezentul caiet de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei. 

 

1. Obiectul achiziţiei publice 

                               

          Obiectul achiziţiei îl constituie furnizarea de motorină neaccizată (SR ISO 8217/2015) pentru 

mijloacele de mobilitate navală din dotarea Gărzii de Coastă, din depozitele Furnizorului, cu plata la 

livrare, cu respectarea prevederilor cuprinse în documentele legislative naţionale şi standardele 

menţionate în cele ce urmează: 

− Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi a 

motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor cu 

modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi; 

− SR ISO 8217:2015. 

  

1.2. Cod CPV: 09134200-9 - Motorină. 

 

1.3. Cantități 

Cantitatea de carburant ce urmează a fi achiziţionaţă pe durata contractului este de 698.250,00 litri 15° C 

motorină  neaccizată.  

 

 1.4. Cerinţe și precizări: 

 

           1.4.1. Referitor la procedura de selecție a ofertei - cerințe impuse Ofertanților 

▪ Preţul ofertei, va fi stabilit pentru carburanţii livraţi CPT până la sediile Achizitorului precizate 

la Anexa 1 (Franco depozit Beneficiar), luând în considerare cantitățile precizate la pct. 1.3 

iar prețurile aferente vor include, obligatoriu, toate cheltuielile de manipulare, încărcare, transport, 

precum și toate taxele legale. 

 

1.4.2 Referitor la durata de derulare a Contractului - cerințe impuse Furnizorului 

▪ Preţul unitar al produselor va fi cel prevăzut în contractul de furnizare până la data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei. 

▪ După data expirării valabilitatii ofertei, preţul unitar va fi actualizat pentru cantitatea rămasă de 

livrat după următoarea formulă, conform Anexei 1: 

 

PREȚ Sn M (lei/tonă) = COTAȚIASn-1 M (USD/tonă) x CURS Sn-1  + TM + A, 

 

unde,  

PREȚ Sn M – preţul motorină (lei/tonă) valabil în săptămâna “n” a anului (n = 1÷52); 

COTAȚIASn-1  – cotaţia medie Fob Med Italy High publicată de PLATT’S (exprimată în 

USD/tonă), pentru săptămâna “n-1” (săptămâna anterioară celei în care se fac livrările):  

 

COTAȚIASn-1   = (COTAȚIA luni+COTAȚIA marți+…+ COTAȚIA vineri)/5; 
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CURS Sn-1   – cursul mediu lei/USD al BNR din săptămâna anterioară ajustării preţului:  

CURS Sn-1   = (Curs luni + Curs marți +… Curs vineri)/5; 

T M – componenta prețului constantă pe toată durata acordului cadru,  stabilită conform pct. 

1.4.1 

A – acciza, conform dispoziţiilor legale în vigoare, exprimată în lei/tonă (0 lei pentru 

carburantul neaccizat). 

Calculațiile de preț se vor elabora sub formă tabelară cuprinzând explicit modalitatea de stabilire a prețului, 

exprimat în unitate de masă, specificând cotațiile Platt’s și respectiv cursul de schimb leu / USD al BNR 

aferente fiecărei zile a săptămânii anterioare, conform modelului din Anexa 2. 

Pentru saptamanile in care BNR nu afiseaza un curs valutar pentru toate zilele (ex. sarbatori legale), 

cursul mediu va fi calculat luand in calcul cursurile din zilele lucratoare. 

Pentru stabilirea de către Achizitor a cantităților alocate Beneficiarilor la deschiderile lunare de credite 

(sumele alocate pentru comenzi), urmare la solicitarea adresată prin e-mail Furnizorului, solicitare prin care 

Achizitorul își manifestă intenția efectuării de comenzi, în prima zi a săptămânii următoare se vor 

întocmi calculații, în format letric, cu număr de registratură, semnătură/ ștampilă. Pentru facilitarea 

transmiterii / procesării comenzilor în prima zi a săptămânii, aceste calculații se vor transmite Achizitorului 

mai întâi prin e-mail în formă editabilă (foaie de calcul tabelar) și ca scanare a documentului letric 

înregistrat, cel târziu până la ora 09.00 a primei zile din săptămâna ulterioară celei în care a fost făcută 

solicitarea, originalul urmând a însoți facturile emise în termenul stabilit după efectuarea livrărilor. Prețul 

carburanților cu termen de livrare la finele unei săptămâni și care au fost livrați cu întârziere în săptămâna 

ulterioară, va fi tot prețul stabilit pentru săptămâna în care a fost lansată comanda, și nu cel stabilit 

pentru săptămâna în care carburantul a fost livrat efectiv în depozitul Beneficiarului (prețul unitar facturat 

pentru livrările întârziate de pe o săptămână pe alta va fi similar cu prețul aferent celorlalte livrări, efectuate 

în săptămâna anterioară). Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita penalități de 0,06% din valoarea 

produselor nelivrate la timp, pentru fiecare zi de întârziere imputabilă Furnizorului. 

 
 
Notă:  

− Finalizarea procedurii de achiziţie presupune încheierea unui contract de achiziţie cu un singur 
operator economic. 

− Specificaţiile tehnice ale produsului ce face obiectul achiziției sunt cuprinse în Anexa 3 la Caietul de 
sarcini. 

− La contractare, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a diminua cantităţile de produse petroliere în funcţie 
de alocările financiare bugetare.  

− Furnizorul se angajează să respecte caracterul de confidențialitate al informațiilor privind dotarea cu 
mijloace navale ale Beneficiarului, utilizând aceste informații exclusiv în relația cu organele fiscale 
abilitate. 

 

            CONDIŢII MINIME DE CALITATE A PRODUSULUI 

 

           Motorină (SR ISO 8217 – DMA): 

Caracteristica UM       Valoare 

minim maxim 

Vâscozitate cinematică la 40° C mm2/s 2 6 

Densitate la 15° C Kg/m3 - 890 

Indice cetanic - 40 - 

Conţinut de sulf a % masă - 0,1 

Punct de inflamabilitate º C 60 - 
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55 

Hidrogen sulfurat mg/kg - 2,0 

Indice de aciditate Mg 

KOH/g 

- 0,5 

Stabilitate la oxidare g/m3  25 

Reziduu carbon (pe 10% reziduu de 

distilare) 

% masă - 0,3 

Punct de curgere (superior): Iarnă / Vară º C / º C  -6 / 

0 

Aspect Limpede și transparent 

Cenușă % masă  0,01 

Lubricitate, diametrul corectat al urmei de 

uzură (wsd 1,4) la 60 º C 

μm  520 

 a Ajustat față de prevederea SR ISO 8217 conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 346 / 2016 

privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi; 

 

 

      Furnizorul va asigura transportul motorinei neaccizate la următoarele locuri de livrare: 

 

Nr. 

Crt. 
Structura 

Locul de 

livrare 
U.M. 

Cantitatea  

necesară 

1 G.N. CONSTANŢA  CONSTANŢA litri 465. 500,00  

2 G.N. MANGALIA MANGALIA litri 232.750,00 

TOTAL GARDA DE COASTĂ litri 698.250,00 

        
2.2. Standarde 

Produsul va îndeplini cel puţin condiţiile prevăzute de standardele menţionate de actele 

normative specifice, aflate în vigoare la data efectuării livrărilor, respectiv SR ISO 8217:2015. 

 

2.3. Recepţie, inspecţii şi teste, garanția produselor, reclamații – Cerințe impuse furnizorului și obligații 

ale părților. 

➢ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se face în conformitate cu standardul menţionat 

anterior, la depozitele Achizitorului, de către comisia de recepţie desemnată de acesta. Achizitorul 

are dreptul să efectueze orice analize sau încercări permise de lege, pentru a se asigura de 

conformitatea produselor cu cerințele impuse; la cererea Achizitorului, Furnizorul va permite 

acestuia și efectuarea recepției calitative la depozitele proprii. 

➢ În situația în care, cu ocazia recepției Achizitorul măsoară cu instrumentele proprii acreditate 

metrologic, o cantitate mai mică de carburant decât cea înscrisă pe documentele de însoțire, iar 

diferența constatată este mai mare sau egală cu 0,5 % din totalul cantității care trebuia să fie 

livrată, acesta își rezervă dreptul de a plăti doar fracțiunea din valoarea facturii emise, 

corespunzând cantității recepționate și consemnate pe documentul de recepție; 

➢ Atunci când are dubii asupra calităţii produselor la momentul recepției, Achizitorul poate solicita 

prelevarea de mostre de carburanţi, în prezenţa unui reprezentant desemnat de Furnizor. 

Achizitorul va propune mostrele la analiză în laboratoarele recunoscute de Furnizor, iar dacă 

rezultatul analizelor nu corespunde caracteristicilor tehnice, produsele vor fi înlocuite cu 

suportarea tuturor cheltuielilor legale (inclusiv plata analizelor) de către Furnizor; 

➢ Garanţia produselor va fi de minim 6 luni pentru cantităţile de carburant achiziționate, cu 

respectarea condiţiilor de depozitare conform legislației aplicabile. Orice deteriorare calitativă 
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apărută ulterior recepției și în perioada de garanţie a produsului, sesizată în scris Furnizorului și 

însoțită de rezultatul analizei efectuate pe probele martor la un laborator recunoscut, va fi urmată 

de înlocuirea produselor reclamate în maximum 10 de zile de la data reclamaţiei, fără nici o 

obligaţie de plată din partea Achizitorului. În situația în care este depăşit termenul specificat 

pentru rezolvarea reclamaţiilor în condițiile în care Achizitorul a făcut dovada neconformității 

produselor, Furnizorul se obligă la plata unor penalități de 0,06% / zi din valoarea produselor 

care nu au fost înlocuite la timp. 

 

3. Livrarea, documentele care însoţesc produsele, facturarea și plata produselor 

 

3.1. Livrare: 

Produsul se va livra „franco-depozit achizitor”, respectând condiţiile contractuale, la  sediile 

Gărzii de Coastă prevăzute în tabelul de la punctul 1.4, numai la comanda scrisă a achizitorului, 

transmisă prin fax sau prin poştă, în funcţie de nevoile de consum ale beneficiarului. 

               De asemenea, livrarea produsului se va efectua cu mijloacele de transport ale furnizorului 

însoţite de către delegatul acestuia, avându-se în vedere respectarea normelor de Prevenire şi Stingere a 

Incendiilor, a Fişei Tehnice de Securitate şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, astfel încât 

livrarea acestuia să se realizeze în condiţii de siguranţă atât pentru sănătatea populaţiei, cât şi în vederea 

protecţiei mediului.  

      Transportul trebuie să corespundă normelor în vigoare, să asigure păstrarea calităţii produsului 

pe timpul transportului şi depozitării. Fiecare lot de produs va fi însoţit de documente de certificare a 

calităţii, precum şi documente de transport. 

  Cisternele folosite la transport trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, să fie dotate cu 

motopompa şi furtune de descărcare în lungime minimă de 25 m, cu panouri de semnalizare a pericolului 

şi cu etichete de pericol, conform cerinţelor legale în vigoare. Nu se va admite transportul în recipiente 

din material plastic, vase de sticlă sau recipiente improvizate. 

 Costurile ocazionate de transportul la sediul beneficiarului a produsului solicitat cad în sarcina 

furnizorului şi vor fi  incluse în preţ. 

       După primirea/înregistrarea Comenzii, Furnizorul va transmite prin e-mail Achizitorului o 

confirmare de primire, document prin care se precizează, cel puțin, numărul de înregistrare al 

comenzii/data înregistrării, persoana de contact din cadrul Furnizorului, locația de livrare, cantitatea, 

sortimentul de carburant și data livrării acestuia. 

      Livrările vor fi făcute prin grija Furnizorului astfel încât recepția produselor la locația 

Achizitorului să se  efectueze în intervalul orar 08.00 – 15.00 în ziua stabilită prin Comandă (cu 

anunțarea în timp util a reprezentantului Beneficiarului despre ora estimată de livrare), respectându-se 

întocmai cantitățile comandate.  

Furnizorul se obligă ca indiferent de cantitățile de carburanți comandate, termenul limită de 

livrare la navele tanc/depozitele teritoriale ale Achizitorului să nu depășească 3 zile lucrătoare de la 

transmiterea comenzii, pentru efectuarea primei livrări la fiecare din locațiile achizitorului (cel puțin 

50% din totalul comandat), și în maxim 4 zile lucrătoare livrările să fie finalizate. Astfel, pentru 

comenzile primite luni livrările vor fi finalizate cel târziu joi, pentru livrările efectuate într-o singură 

tranșă și cel târziu vineri, pentru livrarea unor cantități mari.  

 

3.2. Documentele care însoţesc produsele: 

a) aviz de însoţire a mărfii; 

b) raport de încercare carburant; 

c) declaraţie de conformitate; 

d) notă de încărcare; 

e) proces-verbal de prelevare eşantioane (proba martor). 
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3.3. Facturarea și plata produselor: 

▪ Furnizorul va factura produsele livrate în Litri 15.  

▪ Facturile emise vor specifica în mod obligatoriu, cel puțin: 

− denumirea Achizitorului parte în contract “Garda de Coastă”, urmată de denumirea locației 

aferente acestuia, unde a fost făcută livrarea; 

− termenul de plată, numărul comenzii, data înregistrării comenzii și data stabilită pentru 

livrare;  

− echivalența cantității facturate în litri la temperatura T (temperatura la momentul încărcării), 

în litri la T15° și respectiv în kilograme;  

− numele specialistului care a întocmit factura, semnătura acestuia și ștampila Departamentului 

Comercial (similar) al Furnizorului; 

− alte date sau elemente impuse de legislația în vigoare. 

 

▪ Facturile vor fi emise cu data recepției produselor și se vor transmite Achizitorului:  

− în original semnat și ștampilat,  prin curier rapid,  

− ca scanare a originalelor, în ziua emiterii, la adresa achizitii.gardadecoasta@igpf.ro. 

 

▪ Furnizorul va accepta plata produselor prin Ordin de Plată, în termenul maxim de scadenţă de 30 

zile de la data transmiterii facturii.  

 

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice ofertă care se abate de la 

prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică 

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale. 
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MODELE DE FORMULARE 

PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE 

         “MOTORINĂ NAVALĂ NEACCIZATĂ” 
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Această sectiune  contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea 

ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si 

evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare operator economic care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 

atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei 

sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. 

FORMULARUL A 

Înregistrată la sediul autorităţii contractante: 

Constanta, Aleea Zmeurei, nr.3, România 

Nr. ........................... / ……….…………. 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

  

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………, pentru atribuirea contractului 

................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

............................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat  

documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma 

stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

Cu stimă, 

[Nume ofertant], 

……........................... 

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 

 

FORMULARUL B 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

 

 ÎMPUTERNICIRE 

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată 

să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea 

trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi 

trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere 

autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă. 

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie 

confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai 

partenerilor.] 

Numele în clar: _____________________________________________________ 

Semnătura: _____________________________________________________ 

In calitate de: _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________ 
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                                                                                       (denumire/nume operator economic) 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

FORMULARUL C 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, in calitate de ……............………………. 

(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca 

obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii 

din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu in 

situaţia prevăzută la art.59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 

dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si 

documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice aspect tehnic si 

financiar in legătură cu activitatea noastră. 

5. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate in procedura de achiziţie sunt: 

- Nume prenume, funcţia 

- Nume prenume, funcţia 

- Nume prenume, funcţia 

- Nume prenume, funcţia 

- Nume prenume, funcţia 

6. Ataşez la prezenta declaraţie informaţii relevante pentru verificarea potenţialei situaţii de conflict de 

interese, după cum urmează: 

i. Lista cu membrii Consiliului de Administraţie [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 

ii. Lista cu membrii organului de conducere [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 

iii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 

iv. Lista cu membrii acţionarilor/asociaţilor cu participare mai mult de 10% din capital [introduceţi 

numele 1, numele 2 etc] 

 

 

Data completarii: 

Operator economic, 

……....................... 

(semnatura autorizata) 
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                                                                                                                FORMULARUL D 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 
FORMATUL PENTRU OFERTA TEHNICĂ 

                                     Nume ofertant: [……………………………] 

 

1 2 3 4 5 

NR. ITEM 

CERINTELE SOLICITATE IN 

CAIETUL DE SARCINI / 

DOCUMENTAȚIE DE 

ATRIBUIRE 

CONFORMITATE  CERINTELE OFERTATE 

NOTE, REMARCI, REFERIRI 

LITERATURA TEHNICA 

1. 

(Această coloană va conţine 

cerinţele din caietul de sarcini 

( A nu se modifica) 

Confirmaţi 

conformitatea fiecărei 

cerinţe din caietul de 

sarcini  solicitată şi 

specificaţie tehnică   

la caietului de sarcini 

cerute    prin „DA” 

sau „NU”. 

 

SE VA DESCRIE FIECARE 

CERINŢĂ DIN CAIETUL DE 

SARCINI ASTFEL ÎNCÂT SĂ 

REZULTE ASUMAREA 

FIECĂREIA DE CĂTRE 

OFERTANT. 

 

     

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 ATENTIE: 

1. Oferta trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite Comisiei o comparare facilă între cerintele cerute şi cerintele oferite.
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FORMULARUL E 

 

    OFERTANTUL 

    ....................... 

    (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

 

                                                Catre ..................................................... 

                                                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mentionata mai sus, sa furnizam ................./(denumirea produselor) pentru suma 

de........................./(suma in litere si cifre) lei,  reprezentand ...................../(suma in litere si cifre) euro, 

plătibilă după recepţia serviciilor. 

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam motorina navala 

neaccizata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......................./(durata in litere si in 

cifre) zile, respectiv pana la data de ..................../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si 

poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

    5. Alaturi de oferta de baza: 

    [] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar "alternativa"; 

    [] nu depunem oferta alternativa. 

    (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 

puteti primi. 

 

                Data completării ......................    Operator economic, 

                                        

                 …………………………. 

                                                                                

                       (stampila si semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL F 

     

    OFERTANTUL 

    ....................... 

    (denumirea/numele) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

Motorina navala neaccizata 

 

 

 
Nr. 

crt. 
Denumire produs U/M Cantitate  

Pret unitar/ 

litru (lei) 
Valoare (lei) Obs 

1 Motorina neaccizata  
Litri 

 (15 C) 698.250,00 
   

 

      TOTAL VALOARE = _____________ (in lei si Euro) 

 

 

Data completării ......................          Operator economic, 

                                        

               …………………………. 

               (stampila si semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL H  

 

OFERTANTUL 

............................................................ 

    (denumirea/numele) 

 

Declaratie respectare art.51 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile  

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea 

ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relatiilor de muncă, 

stabilite prin legislaţia adoptată de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională . 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

 

Data completării ....................... 

               

               Ofertant, 

…….................................. 

(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 

FORMULARUL I 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

„Motorina navala neaccizata” 

 cod CPV 09134200-9 - Motorină 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

    

1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Garda de Coasta pentru atribuirea contractului 

de furnizare produse „Motorina navala neaccizata”, cod CPV 09134200-9 - Motorină, 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

                 

2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară / tehnică / profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
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publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 

efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.5. Asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asocierii 

este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociatilor şi este răspunzător în 

nume propriu şi în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 

asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 

comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 

6. Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa / 

adresele ......................................................., prevăzute la art. ......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7. Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociaţiei: 

______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 

specifice ale obiectului contractului.  
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OPERATOR ECONOMIC        Formular K 

____________________ 

   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 

dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 

a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 

535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al societătii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 

obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832
act:126692%2096797768
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  OPERATOR ECONOMIC        

 

Formular L 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 

____________________________________________ pentru achiziţia de 

__________________________________________________, cod CPV _____________________, la data 

de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante), 

declar pe proprie răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 

98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, 

respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 

prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 

încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 

judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f)  nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 

anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese 

sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare 

şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative 

solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 

informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu 

am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 

autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 

acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 

economic.  
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

_________________ 

 (semnătura autorizată )
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CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII  

PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE 

         “MOTORINĂ NAVALĂ NEACCIZATĂ” 
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                                                                         CONTRACT   DE  FURNIZARE 

nr.       data       

 
 

Preambul 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice,  s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 

între 

Garda de Coasta cu sediul in Aleea Zmeurei, nr.3, judetul Constanta, telefon/fax:0241.553794, CUI  

29521430, cont trezorerie RO 11 TREZ 23123610120 XXXXX deschis la Trezoreria Constanta, reprezentata 

prin comisar sef de politie Cicu Laurentiu-Cristian - Director, in calitate de achizitor, pe de o parte şi  

 
 

 

…………. adresa sediu: ……………,  telefon/fax ………., număr de înmatriculare  ……., cod de 

înregistrare fiscală ………. cont trezorerie ………., reprezentat prin …………….., având funcţia de 

……….., în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 

 

In scopul prezentului Contract datele de corespondenta ale Furnizorului sunt urmatoarele: _______________, 

_______________________________________________________________________________ 

 In cazul in care aceste date se vor schimba, noile date de corespondenta vor deveni opozabile Achizitorului in 

momentul in care acesta a primit o notificare din partea Furnizorului in care sunt specificate noile date de 

corespondenta. 

CAPITOLUL 1. 

 1.1. Definiţii  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  

b. Achizitor şi Furnizor - 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 – bunurile/marfurile cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, 

prin contract, să le furnizeze Achizitorului, iar Achizitorul se obliga prin contract sa le cumpere; 

e. Servicii - serviciile aferente livrării Produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea Produselor, 

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 şi serviciilor 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 2010 - Camera Internaţională de 

Comerţ (CIC);  

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

1.2. Interpretare  

1.2.1. - 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. 

1.2.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
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mod diferit 

CAPITOLUL 2.Declaratii si garantii generale ale Furnizorului si Achizitorului 

2.1. Achizitorul declara şi garantează Furnizorului, iar Furnizorul declara si garantează Achizitorului ca pe 

durata valabilităţii prezentului Contract şi în orice moment ulterior : 

(i) funcţionează conform legilor române, are capacitatea potrivit legii de a-şi desfăşura activitatea astfel cum 

o desfăşoară în prezent, precum şi de a semna, a analiza, a respecta şi executa obligaţiile sale rezultate din  

prezentul Contract; 

(ii) elaborarea şi executarea prezentului Contract sau îndeplinirea termenilor acestuia nu va necesita acordul 

unei terţe părţi, nu va intra în conflict şi nu va determina neîndeplinirea altei convenţii sau prevederi 

aplicabile, şi nu va încălca nicio prevedere a statutului său şi a legislaţiei aplicabile; 

(iii) la data semnarii Contractului nu încalcă nici un statut sau regulament al unei autorităţi publice sau 

legislaţia aplicabilă. 

CAPITOLUL 3. Obiectul contractului 

3.1. Prezentul Contract are ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor ce revin Părţilor în legătură cu 

furnizarea şi respectiv achiziţionarea Produselor specificate în Anexa nr.1, şi este rezultat al procedurii de 

achiziţie publică organizată de Achizitor. 

3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze Achizitorului Produsele în cantităţile, 

calitatea, caracteristicile şi termenele prevăzute în anexele la Contract. 

3.3. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să comande, să recepţioneze şi să plătească Furnizorului 

preţul pentru Produsele specificate în Anexa nr.1. 

3.4. (i) Conditia de livrare a Produselor convenită de Parţi este ________ si a fost stabilită în concordanţă şi 

cu respectarea regulilor INCOTERMS 2010. 

CAPITOLUL 4. Pretul Contractului / Ajustarea pretului Contractului 

4.1. Pentru livrările executate în perioada de valabilitate a ofertei, preţul Produselor pe fiecare unitate 

achizitionata datorat de Achizitor Furnizorului este cel prevăzut în propunerea financiara,  respectiv de 

________ lei/1.000L15 (fără T.V.A.) şi are inclus în el: preţul unitar de lista al Furnizorului pentru livrarea din 

depozit ________________ (exclusiv taxe si accize), acciza, valoarea serviciilor realizate de catre Furnizor. 

Valoarea Contractului la data licitaţiei este de __________ LEI (inclusiv TVA), din care TVA _____LEI. 

4.2. Pentru livrările executate după expirarea termenului de valabilitate al ofertelor, preţul Produselor pe 

fiecare unitate achizitionata, fără TVA, care fac obiectul Contractului, se ajustează dupa urmatoarea formula: 

PREȚ Sn M (lei/tonă) = COTAȚIASn-1 M (USD/tonă) x CURS Sn-1  + TM + A, 

 

unde,  

PREȚ Sn M – preţul motorină (lei/tonă) valabil în săptămâna “n” a anului (n = 1÷52); 

COTAȚIASn-1  – cotaţia medie Fob Med Italy High publicată de PLATT’S (exprimată în USD/tonă), pentru 

săptămâna “n-1” (săptămâna anterioară celei în care se fac livrările):  

COTAȚIASn-1   = (COTAȚIA luni+COTAȚIA marți+…+ COTAȚIA vineri)/5; 

CURS Sn-1   – cursul mediu lei/USD al BNR din săptămâna anterioară ajustării preţului:  

CURS Sn-1   = (Curs luni + Curs marți +… Curs vineri)/5; 

T M – componenta prețului constantă pe toată durata contractului de furnizare,  stabilită conform pct. 1.4.1 

A – acciza, conform dispoziţiilor legale în vigoare, exprimată în lei/tonă (0 lei pentru carburantul neaccizat). 

Calculațiile de preț se vor elabora sub formă tabelară cuprinzând explicit modalitatea de stabilire a prețului, 

exprimat în unitate de masă, specificând cotațiile Platt’s și respectiv cursul de schimb leu / USD al BNR 

aferente fiecărei zile a săptămânii anterioare, conform modelului din Anexa 2. 

Pentru saptamanile in care BNR nu afiseaza un curs valutar pentru toate zilele (ex. sarbatori legale), 

cursul mediu va fi calculat luand in calcul cursurile din zilele lucratoare. 

Pentru stabilirea de către Achizitor a cantităților alocate Beneficiarilor la deschiderile lunare de credite (sumele 

alocate pentru comenzi), urmare la solicitarea adresată prin e-mail Furnizorului, solicitare prin care Achizitorul 

își manifestă intenția efectuării de comenzi, în prima zi a săptămânii următoare se vor întocmi calculații, 
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în format letric, cu număr de registratură, semnătură/ ștampilă. Pentru facilitarea transmiterii / procesării 

comenzilor în prima zi a săptămânii, aceste calculații se vor transmite Achizitorului mai întâi prin e-mail în 

formă editabilă (foaie de calcul tabelar) și ca scanare a documentului letric înregistrat, cel târziu până la ora 

09.00 a primei zile din săptămâna ulterioară celei în care a fost făcută solicitarea, originalul urmând a însoți 

facturile emise în termenul stabilit după efectuarea livrărilor. Prețul carburanților cu termen de livrare la finele 

unei săptămâni și care au fost livrați cu întârziere în săptămâna ulterioară, va fi tot prețul stabilit pentru 

săptămâna în care a fost lansată comanda, și nu cel stabilit pentru săptămâna în care carburantul a fost livrat 

efectiv în depozitul Beneficiarului (prețul unitar facturat pentru livrările întârziate de pe o săptămână pe alta va 

fi similar cu prețul aferent celorlalte livrări, efectuate în săptămâna anterioară). Achizitorul își rezervă dreptul 

de a solicita penalități de 0,06% din valoarea produselor nelivrate la timp, pentru fiecare zi de întârziere 

imputabilă Furnizorului. 

CAPITOLUL 5. Durata Contractului 

5.1. Contractul este valabil de la data semnarii de catre ambele Parti pana la data de 15.10.2021,  dar nu mai 

tarziu de data efectuarii ultimei livrari, cu posibilitatea de prelungire cu maxim  4 luni, cu acordul ambelor 

parti, prin act aditional, in baza art. 165(...), H.G. nr. 395/(394)2016.. 

5.2. Contractul se va executa potrivit înţelegerii dintre cele două Părţi, după constituirea garanţiei de bună 

execuţie prin Scrisoare de Garanţie Bancara la dispoziţia Achizitorului. In situatia in care Achizitorul plaseaza 

o Comanda de Produse inainte de momentul constituirii garantiei de buna executie, iar Furnizorul efectueaza 

livrarea de Produse conform Comenzii, Achizitorul va avea obligatia de plata a Produselor in conformitate cu 

prevederile Contractului fara a putea opune Furnizorului lipsa constituirii garantiei de buna executie. 

CAPITOLUL 6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului sunt: 

Anexa nr. 1: Graficul de livrare a Produselor;  

Anexa nr. 2: Formularul de Comanda Produse;  

Anexa nr. 3: Propunerea tehnica şi Specificaţiile tehnice; 

Anexa nr. 4: Caietul de sarcini;   

Anexa nr. 5: Alte documente; 

Anexa nr. 6: Check-List -ul HSEQ pentru evaluarea locatiilor pentru contracte cu conditie de livrare CPT 

CAPITOLUL 7. Obligaţiile Părţilor 

7.1. Obligaţiile principale ale Furnizorului 

7.1.1. Produsele furnizate în baza Contractului vor respecta specificaţiile tehnice elaborate de către Achizitor, 

precum şi standardele prezentate de către Furnizor în propunerea sa tehnică. 

7.1.2. Furnizorul are obligaţia de a livra Produsele, la destinaţiile prevăzute in maxim 4 zile lucrătoare de la 

primirea comenzii. 

 7.2. Obligaţiile principale ale Achizitorului  

7.2.1. Achizitorul se obligă să comande şi să recepţioneze cantităţile de Produs în termenii conveniţi de 

Părţi. 

 7.2.2. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului preţul Produselor în termenul stabilit de la data 

livrarii produsului. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.  

 7.2.3 Dacă Achizitorul nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile în conformitate cu legislaţia română, incluzând dar 

nelimitându-se la Codul fiscal român şi Normele sale de aplicare, după cum au fost modificate şi datorita 

acestei neindepliniri rezultă impunerea la nivelul Furnizorului de către autorităţile fiscale a unor obligatii 

suplimentare de plata a oricaror taxe, precum şi a unor penalitati si/sau amenzi, Furnizorul va avea dreptul de a 

recupera aceste sume de la Achizitor. Suma recuperată  de Furnizor de la Achizitor va fi egală cu suma 

corespunzătoare percepută de autorităţile fiscale Furnizorului. Dacă suma impusă de autorităţile fiscale 

Furnizorului este modificată ulterior, suma recuperată de Furnizor de la Achizitor va fi actualizată şi stabilită în 

conformitate cu aceste modificări. 

CAPITOLUL 8.Garanţia de bună execuţie a contractului  
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8.1.  Furnizorul se obligă să constituie,  până la intrarea în vigoare / inceperea executarii Contractului, astfel 

dupa cum a fost agreat de catre Parti, Garanţia de bună execuţie, în cuantum de 0 lei, reprezentând 0% din 

valoarea totală a Contractului, fără TVA.  

8.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a Contractului 

imediat după ce Furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

8.3. Valoarea garanţiei de bună execuţie se pierde doar proporţional cu valoarea obligaţiilor contractuale 

neexecutate. 

(i) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 

dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. 

 (ii) 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.  

 8.4. Garanţia de bună execuţie se restituie în termen de 14 zile de la încetarea/rezilierea Contractului.  

 8.5. Garanţia Produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a Contractului. 

 CAPITOLUL 9.Comandarea Produselor  

 9.1. Produsele care vor fi livrate vor fi solicitate prin înaintarea unei Comenzi (Anexa nr. 2), în condiţiile 

prezentului Contract. 

9.2. Depozitul de la care urmează să fie ridicate Produsele are dotările necesare executării inspecţiei de lot a 

Produselor care urmează să fie livrate. 

9.3. În vederea îndeplinirii comenzilor Achizitorului, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica lista de 

depozite, inclusiv prin confirmarea Comenzii, cu condiţia respectării prevederilor alineatului precedent. 

9.4. (i) Produsele ce urmează a fi livrate în conformitate cu graficul de livrare vor fi comandate de către 

Achizitor prin depunerea unei Comenzi, prin completarea  formularului tip din Anexa nr. 2, cu 3 zile 

lucrătoare înainte de ziua specificată pentru efectuarea livrării. 

(ii) Comanda va fi trimisă Furnizorului printr-un document pe suport de hârtie (prin fax, scrisoare sau în alt 

mod similar) şi/ sau prin mijloace de comunicare electronice la: 

fax:  

telefon:  

e-mail:  

În cazul în care apar divergenţe, Comanda transmisă prin documentul pe suport de hârtie va prevala asupra 

Comenzii transmise prin mijloace electronice de comunicare. 

(iii) Furnizorul va avea obligaţia de a confirma o Comandă depusă în termen de 2 (doua) zile lucrătoare de la 

primirea acesteia, anunţându-şi astfel intenţia de a începe executarea Comenzii sus menţionate în conformitate 

cu prevederile contractuale. 

(iv) Furnizorul va avea dreptul de a rezilia Contractul, fara interventia instantelor de judecata, cu înştiinţare 

prealabilă, şi de a solicita despăgubiri în cazul în care cantităţile achiziţionate de Achizitor sunt mai mici decât 

cantităţile minime ce trebuie comandate şi achiziţionate de către Achizitor, care au fost stabilite prin  graficul de 

livrări anexat prezentului Contract.  In situatia in care alocatiile bugetare ale Achizitorului pentru achizitionarea 

Produselor au fost reduse si acest lucru conduce la scaderea cantitatilor de Produse catre trebuie comandate si 

achizitionate, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Furnizorului in termen de 5 zile de la data la care 

a avut loc aceasta reducere, in caz contrar Furnizorul avand dreptul de a aplica prevederile art. 9.4. (iv) teza I. 

 CAPITOLUL 10.Recepţie, inspecţii şi teste 

10.1.(i) Furnizorul garanteaza ca livrarile sale sunt efectuate in mod corect si in conformitate cu conditiile 

legale si contractuale si ca indeplinesc cerintele legislatiei romane aplicabile cu privire la calitatea produselor 

petroliere si lubrifiantilor si cu privire la protectia consumatorului, precum si standardele Furnizorului. 
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(ii) La cererea oricareia dintre Parti, in timpul procedurii de acceptare a Produselor, pot fi prelevate de catre 

Furnizor  probe de la fiecare livrare efectuata de catre  Furnizor in  locatia de livrare prevazuta in comanda. In 

cazul reclamatiilor cu privire la calitate, vor fi prelevate trei probe: (i) o proba arbitrara pentru organele de 

control, (ii) o proba pentru un laborator autorizat care va fi expediata in termen de 24 de ore pentru analiza de 

catre partea solicitanta si (iii) o proba pentru laboratorul Furnizorului. Probele vor fi prelevate de catre 

Furnizor in conformitate cu legislatia romana in vigoare. In cazul in care reclamatia este fondata, cheltuielile 

ocazionate de prelevarea de probe si de procedura de verificare corespunzatoare vor fi suportate de catre 

Furnizor, iar in toate celelalte cazuri, de catre Achizitor.  

(iii) Achizitorul va fi obligat sa depuna orice fel de reclamatii cu privire la calitatea Produsului in termen de 

maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care s-a efectuat livrarea Produselor fata de care s-au 

ridicat obiectii si daca a fost indeplinita procedura de prelevare de probe potrivit punctului (b) de mai sus. 

(iv) Reclamatia va fi insotita de urmatoarele documente: o relatare scrisa privind reclamatia asupra calitatii; 

un protocol referitor la probe, eliberat de un organism de control independent, acceptabil pentru ambele Parti; 

protocoale emise de laboratorul autorizat pentru analizarea Produsului. Analiza trebuie sa fi fost efectuata de 

laboratorul autorizat in maxim 24 de ore de la prelevarea probei. 

(v) Daca conditiile prevazute mai sus sunt indeplinite si reclamatia este intemeiata, Furnizorul va inlocui 

Produsele livrate cu altele in aceeasi cantitate, de acelasi tip si calitate cu Produsele livrate, aceasta fiind 

singura compensatie la care este indreptatit Achizitorul in cazul oricaror reclamatii intemeiate cu privire la 

calitatea Produselor. 

(vi) Reclamatiile bazate pe daunele rezultate din depozitarea in conditii neadecvate a Produselor de catre 

Achizitor nu vor fi luate in considerare. 

10.2. Recepţia cantitativă a Produselor furnizate se execută de către comisia de recepţie a Achizitorului în 

prezenţa delegatului Furnizorului, la locatia Furnizorului / Achizitorului.  

10.3 Rezultatul recepţiei cantitative şi calitative este consemnat în procesul verbal întocmit si semnat atat de 

comisia de recepţie a Achizitorului cat şi delegatul Furnizorului. 

10.4. (i) Riscul de pierdere sau deteriorare a Produselor, precum şi obligaţia de a suporta cheltuielile generate 

de Produse trec de la Furnizor la Achizitor în concordanţă cu reglementările INCOTERMS 2010 aplicabile 

condiţiei de livrare stabilită la Capitolul 3 din Contract.  

(ii) Transferul dreptului de proprietate asupra Produselor de la Furnizor la Achizitor are loc la momentul când 

Furnizorul şi-a îndeplinit obligaţia de a livra mărfurile Achizitorului sau transportatorului.  

10.5. Diferente cantitative cand livrarea are loc in locatiile Achizitorului 

10.5.1. Diferente cantitative la livrarile pe auto                            

 (i) In situatia in care intre cantitatea de benzina, motorina masurata in Litri la 15 grade Celsius de catre 

Furnizor prin debitmetrul electronic al depozitului sau Rafinariei __________, avizat cu buletin de masurare 

emis de o societate certificata de Institutul National de Metrologie, si cantitatea de Produse determinata 

volumetric in echivalent Litri la 15 grade Celsius de catre Achizitor la momentul receptiei/acceptarii, cu 

instrumente de masura acreditate din punct de vedere metrologic, exista o diferenta care nu este mai mare de 

0,3% (inclusiv) din cantitatea masurata volumetric de catre Vanzator, se prezuma in mod absolut ca este 

corecta cantitatea masurata de catre Furnizor, Achizitorul avand obligatia de a plati respectiva cantitate  

(ii) Pentru alte produse petroliere in situatia in care intre cantitatea incarcata si cantarita de catre Furnizor in 

Rafinaria ______ sau depozit cu instrumente de masura acreditate din punct de vedere metrologic si cantitatea 

de Produse cantarita de catre Achizitor la momentul receptiei/acceptarii cu instrumente de masura acreditate 

din punct de vedere metrologic exista o diferenta care nu este mai mare de 0,3% (inclusiv) din cantitatea 

masurata de catre Furnizor, se prezuma in mod absolut ca este corecta cantitatea cantarita de catre Furnizor, 

Achizitorul avand obligatia de a plati respectiva cantitate. 

(iii) In situatia in care aceasta diferenta este mai mare de 0,3% din cantitatea masurata de Furnizor, 

Achizitorul va notifica imediat Furnizorul despre aceasta diferenta. Partile vor stabili ulterior prin negocieri 

modul de solutionare a acestei diferente cantitative. Cu toate acestea Achizitorul va plati cel putin 

contravaloarea cantitatilor care nu sunt disputate.   
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(iv) In situatia in care instrumentele de masurare ale Achizitorului nu sunt acreditate din punct de vedere 

metrologic aceasta nu are dreptul de a formula nici un fel de obiectiune cu privire la orice diferenta 

cantitativa. 

10.5.2. Diferente cantitative la livrarile pe cale ferata                            

(i) In situatia in care intre cantitatea de Produse, incarcata si cantarita de catre Furnizor in Rafinaria ________, 

cu instrumente de masura acreditate din punct de vedere metrologic, si cantitatea de Produse cantarita de catre 

Achizitor la momentul receptiei/acceptarii cu instrumente de masura acreditate din punct de vedere metrologic 

exista o diferenta care nu este mai mare de 0,3% (inclusiv) din cantitatea masurata de catre Furnizor, se 

prezuma in mod absolut ca este corecta cantitatea cantarita de catre Furnizor, Achizitorul avand obligatia de a 

plati respectiva cantitate.        

(ii In situatia in care aceasta diferenta este mai mare de 0,3% din cantitatea masurata de Furnizor, Achizitorul 

va notifica imediat Furnizorul despre aceasta diferenta, si nu va descarca Produsele decat in prezenta unui 

reprezentant al Furnizorului, sau le va descarca doar dupa primirea raspunsului scris al Furnizorului ca nu este 

necesara prezenta sa la descarcare. Partile vor stabili ulterior prin negocieri modul de solutionare a acestei 

diferente cantitative. Cu toate acestea Achizitorul va plati contravaloarea cantitatilor nedisputate. 

iii) In situatia in care instrumentele de masurare ale Achizitorului nu sunt acreditate din punct de vedere 

metrologic aceasta nu are dreptul de a formula nici un fel de obiectiune cu privire la orice diferenta 

cantitativa. 

10.6 Art. 10.5 se aplica numai in situatia in care acceptarea/receptia Produselor are loc la locatiile 

Achizitorului. In toate celelalte cazuri (de ex. cand acceptarea/receptia de catre Achizitor sau de catre 

transportatorul acestuia are loc la locatia Furnizorului) Achizitorul nu are dreptul de a formula nici un fel de 

obiectiune cu privire la orice diferenta cantitativa. 

CAPITOLUL 11. Livrarea şi documentele care însoţesc Produsele 

11.1. Furnizorul are obligaţia de a livra Produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor, respectând: 

a) condiţia de livrare stabilită prin prezentul Contract; 

b) datele din graficul de livrare; 

c) termenul de livrare stabilit, după primirea ordinului de începere sau prin  Comandă. 

11.2. (i) Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente odată cu expedierea Produselor: - 

avizul de însoţire a mărfii; - declaraţia de conformitate emisa de unitatea producatoare; - nota de greutate; 

(ii) Achizitorul este obligat să verifice şi să se asigure de conformitatea tipului, calităţii şi cantităţii Produselor 

specificate în Comandă/ grafic de livrare cu tipul, calitatea şi cantitatea Produselor menţionate în documentele 

care însoţesc livrarea. 

(iii) timpul necesar stationarii autocisternei la locatia Clientului unde sunt livrate Produsele nu este mai mare 

de 3 ore; 

11.3. În cazul în care condiţia de livrare a Produselor este C.P.T, transport plătit până la unităţile Achizitorului 

nominalizate în Anexa nr. 1, potrivit regulilor Incoterms 2010, Furnizorul îşi asumă răspunderea pentru 

Produsele livrate până la momentul livrării acestora către transportator. 

11.4. (a) Cantitatea de Produse va fi specificata in litri la densitatea aferenta temperaturii de 15ºC pentru 

benzina si motorina si in kilograme pentru orice alte produse petroliere. Vanzatorul este indreptatit sa aleaga 

instrumentul de masurare a cantitatii.   

(b) In situatia in care in Contract cantitatile de motorina si / sau benzina sunt determinate in kilograme / tone, 

cantitatile respective sunt automat transformate in litri (la densitatea aferenta temperaturii de 15ºC) prin 

aplicarea urmatoarei densitati: 

 (i)pentru motorina: 0.845 kg/ L15     

(c) Pentru  motorina, cantitatea de Produs ce urmeaza a fi livrata si facturata, va fi specificata in litri la 15 

grade Celsius, in functie de numarul de litri inregistrati la debitmetrul electronic al depozitului la care s-a 

efectuat incarcarea de catre Vanzator. Pentru alte produse petroliere, cantitatea ce urmeaza a fi livrata si 

facturata, va fi specificata in kg / tone, in conformitate cu nota de greutate si avizul de insotire emise la 

incarcarea si cantarirea in Rafinaria ___________. 
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d) Pentru comenzile cu livrare pe cale ferata, cantitatea de Produse ce urmeaza a fi livrata si facturata, va fi 

specificata in kg/tone, in conformitate cu nota de greutate si avizul de insotire emise la incarcarea si cantarirea 

in Rafinaria __________. 

CAPITOLUL 12. Servicii  

12.1. Pe lângă furnizarea efectivă a Produselor, Furnizorul va presta şi serviciile accesorii furnizării 

Produselor, conform ofertei trimise Achizitorului.  

CAPITOLUL 13. Perioada de garanţie acordată Produselor 

13.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că Produsele livrate sunt de fabricaţie curentă. 

13.2. Perioada de garanţie acordată Produselor de către Furnizor este cea declarată în propunerea tehnică 

si/sau documentele de calitate care însoţesc livrările. 

13.3. Perioada de garanţie a Produselor începe cu data recepţiei cantitative. Achizitorul are obligaţia 

respectării  condiţiilor pentru depozitare şi transport stabilite conform legislatiei aplicabile. 

13.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 

în conformitate cu această garanţie. 

13.5. La primirea unei astfel de notificări Furnizorul are obligaţia de a înlocui Produsele sau de a face toate 

modificările necesare pentru ca Produsele să corespundă specificaţiilor tehnice în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, dacă motivele invocate în notificare sunt 

reale. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de 

o nouă perioadă de garanţie, care curge de la data înlocuirii. 

13.6. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în termenul convenit, 

Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a aduce nici un 

prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin Contract. 

 CAPITOLUL 14. Întârzieri în îndeplinirea Contractului 

14.1. Furnizorul are obligaţia de a-si îndeplini obligatiile contractuale de furnizare în 

perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 

14.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorul. Modificarea 

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

adiţional.  

 14.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului. 

CAPITOLUL 15.Raspunderea Furnizorului 

15.1. Furnizorul nu va fi tinut responsabil fata de Achizitor pentru orice dauna suferita sau beneficiu nerealizat 

de Achizitor ca urmare a suspendarii sau încetarii procesului de producţie de catre __________________________. 

15.2. Raspunderea Furnizorului nu va fi angajata fata de Achizitor, in cazul in care vreunul dintre depozitele 

_____________ va fi inchis temporar sau definitiv ca urmare a deciziilor __________________ privind 

modernizarea  ori eficientizarea respectivelor locatii, precum si in situatia in care inchiderea temporara sau 

definitiva este cauzata de acte administrative emise de autoritatile publice competente.. 

 15.3. Furnizorul va notifica Achizitorul cu 15 zile inainte, despre inchiderea temporara sau definitiva a 

depozitului/depozitelor _____________, cu exceptia situatiei in care aceasta masura este luata printr-un act 

administrativ emis de autoritatile publice competente, caz in care Furnizorul va notifica Achizitorul in 48 de ore 

de la comunicarea acelui act administrativ. 

15.4. Furnizorul nu va fi responsabil fata de Achizitor pentru orice daune sau beneficii nerealizate de acesta ca o 

consecinta a suspendarii sau incetarii procesului de productie in rafinaria/rafinariile ___________________, 

indiferent de cauzele care au determinat suspendarea sau incetarea. 

Fara a avea caracter limitativ, cauze de intrerupere a activitatii rafinariilor datorita unor evenimente neprevazute 

sunt: accidente ce pun in pericol siguranta instalatiilor sau afecteaza in mod grav calitatea produselor petroliere, 
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acte administrative ale autoritatilor publice, dar si datorita activitatilor de mentenanta si reparatiilor obligatorii ce 

urmeaza a fi efectuate la instalatii etc. 

15.5. Furnizorul va notifica Achizitorul cu 15 zile inainte despre suspendarea sau incetarea procesului de 

productie in rafinaria/rafinariile _____________________ pentru activitatile de mentenanta si reparatii 

obligatorii, iar in situatia  evenimentelor neprevazute in 48 ore de la producerea lor. 

15.6. Urmare a notificarii unor asemenea situatii, Furnizorul asigura Achizitorul ca va efectua livrarile de produse 

petroliere ce fac obiectul Contractului din alte locatii, potrivit posibilitatilor Furnizorului la acel moment. In 

situatia in care aceste posibilitati exista dar livrarea din alte locatii genereaza costuri suplimentare, aceastea vor fi 

suportate de catre Achizitor. 

CAPITOLUL 16.Limita de credit 

16.1 In termenii prezentului Contract, “limita de credit” va insemna valoarea totala a Produselor care au fost 

livrate de catre Furnizor dar nu au fost inca platite de catre Achizitor. Suma mentionata in propozitia anterioara 

nu va depasi suma mentionata in Capitolul 16 art.16.2 din Contract si va fi aplicabila prezentului Contract 

precum si tuturor contractelor (contracte de vanzare produse petroliere vrac, pe baza de bonuri de valoarea pentru 

carburanti auto) incheiate sau care vor fi incheiate intre Furnizor si Achizitor.  Astfel, valoarea tuturor comenzilor 

emise de Achizitor in baza contractelor incheiate sau care vor fi incheiate cu Furnizorul nu va putea depasi suma 

mentionata in Capitolul 16 art.16.2 din Contract. 

16.2. Cuantumul Limitei de Credit, care va fi stabilit dupa intentia Furnizorului, este de ______________lei . 

Limita de credit este valabila de la data semnarii Contractului de catre parti si pana la data de __________. 

Datorita procedurilor interne ale Furnizorului perioada de valabilitate a limitei de credit poate fi diferita de 

perioada de valabilitate a prezentului Contract. 

16.3. Limita de credit va fi considerată depăşită dacă Achizitorul transmite o comandă de achiziţionare de 

Produse care depaşeşte valoarea limitei de credit. 

16.4. In cazul depăşirii sau expirarii Limitei de Credit ori în cazul neîndeplinirii de către Achizitor a obligaţiei 

de plată la termenul asumat cu privire la Produsele livrate, chiar dacă Limita de Credit nu a fost depăşită, 

Furnizorul are dreptul oricand de a refuza vanzarea si livrarea de Produse Achizitorului in functie de plata 

pretului Produselor dupa efectuarea livrarii. Furnizorul nu este responsabil pentru nici o pierdere suferită de 

către Achizitor sau de terţe părţi în legătură cu refuzul de a efectua o livrare potrivit frazei anterioare, inclusiv 

plata oricăror penalităţi sau despăgubiri. Daca Furnizorul refuza vanzarea si livrarea de Produse in cazurile 

mentionate mai sus, dovada privind posibilitatea Achizitorului de a-si indeplini obligatiile contractuale va fi 

facuta de catre Achizitor anterior reluarii furnizarilor. Dispozitiile referitoare la Limita de credit vor prevala 

fata de dispozitiile referitoare la termenul de plata.  In cazul Achizitorului caruia i se livreaza Produse pentru 

care legislatia fiscala in vigoare impune ca livrarile sa fie insotite de documentul administrativ de insotire, 

Furnizorul va avea dreptul de a include/deduce in/din Limita de Credit aprobata si valoarea coresponzatoare a 

accizelor aferente livrarilor respective. 

16.5. In cazul in care societatea de asigurare a Furnizorului isi retrage polita de asigurare pentru Limita de 

Credit acoperita, Furnizorul este in drept, la singura sa discretie, sa reduca total sau partial cuantumul Limitei 

de Credit,  fara nici un fel de formalitate prealabila. In termen de cinci (5) zile lucratoare de la data reducerii 

Limitei de Credit, Furnizorul va notifica in scris Achizitorul cu privire la aceasta, reducerea Limitei de Credit 

intrand in vigoare imediat. Achizitorul nu poate solicita in aceasta situatie din partea Furnizorului nici un fel 

de despagubire, de orice fel ar fi ea. 

CAPITOLUL 17.Modalitate de plată 

17.1. Achizitorul va plati valoarea intregii facturi emise de Furnizor in contul Furnizorului indicat la pct.17.5, 

in conformitate cu prevederile punctului 17.4 (i). 

17.2. In vederea implementarii prevederilor art.17.1, Furnizorul, in baza ofertei depuse, va prevedea ca 

accizele aferente livrarilor de produse sa fie platite de Furnizor. Pentru produsele pentru care accizele sunt 

datorate, Achizitorul are obligatia de a plati suma reprezentand acciza platita de Furnizor odata cu plata 

pretului Produselor. 
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17.3. Furnizorul va avea deschis cont la trezorerie (după caz), potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări 

prin Legea nr.201/2003. 

17.4. 

(i) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata Produselor primite, în baza următoarelor documente: 

a) factură în original; 

b) declaraţia  de conformitate; 

c) nota de greutate; 

d) aviz de însoţire a mărfii. 

(ii) Facturile vor cuprinde următoarele mentiuni: 

- denumirile complete ale Produselor şi codul acestora (cel specificat în Anexa nr.1); 

- numărul contractului la care se referă Produsele livrate; 

- unităţile Achizitorului ca beneficiar al Produselor facturate,impreuna cu cantităţile repartizate.  

- menţiunea <Acciza plătita>.  Astfel Furnizorul confirmă efectuarea plăţii accizelor pentru Produsele vândute 

Achizitorului in conformitate cu prevederile legale din Romania. 

În caz contrar, Achizitorul va returna facturile astfel incat să poata fi redactate in mod corespunzător, 

Furnizorul fiind unicul responsabil de intârzierea plăţii acestora. 

(iii) Fiecare factura emisa de Furnizor este considerata acceptata daca Achizitorul nu aduce nici un fel de 

obiectii referitoare la factura respectiva/la continutul acesteia in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la 

confirmarea primirii acesteia. 

(iv) Pretul stabilit la facturarea Produselor este cel valabil la data livrarii efective a Produsului.. 

(v) Achizitorul este de acord sa procedeze la descarcarea facturii electronice prin utilizarea Business Portal, in 

baza contului de acces care va fi creat la momentul transmiterii primei comenzi. Facturile descarcate conform 

prevederilor de mai sus sunt considerate facturi in original, conform pct.98 din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

17.5. Achizitorul va plati sumele specificate in facturile fiscale prin transfer bancar, in contul Vanzatorului,  

asa cum este mentionat in factura sau proforma, in termen de _____ zile de la data livrarii Produsului. 

17.6. În situaţia în care Achizitorul nu îndeplineşte formalităţile ce ii incumba necesare în vederea efectuării 

plăţii în termenul prevăzut la pct. 17.5., acesta nu va putea invoca lipsa respectivelor documente pentru a fi 

exonerat de răspundere în ceea ce priveşte neefectuarea plăţii sau efectuarea ei cu întârziere. 

17.7. În situaţia în care Achizitorul nu efectuează plata în termenul contractual, Furnizorul are dreptul de a 

opri livrările de Produse până în momentul în care facturile restante, inclusiv penalităţile aferente, au fost 

plătite. Imediat după ce Achizitorul îşi onorează obligaţiile, Furnizorul va relua livrarea Produselor în cel mai 

scurt timp posibil. 

CAPITOLUL 18. Sancţiuni pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor / Penalitati,daune interese 

18.1. În eventualitatea aparitiei uneia dintre situatiile urmatoare:  

- Furnizorul nu reuşeşte din proprie culpă să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale cu privire la livrarea 

Produselor;  

- Achizitorul nu isi indeplineste obligaţiile cu privire la achitarea sumelor facturate în conformitate cu 

prevederile contractuale, 

Părţile contractante vor avea dreptul de a solicita penalitati în valoare de 0,06% din valoarea Produselor 

nelivrate la timp, respectiv din valoarea facturii restante neachitate, pentru fiecare zi de întârziere. 

18.2. Partea lezată este îndreptăţită să pretindă Părţii în culpă şi daune-interese.  In nici o situatie Furnizorul 

nu va raspunde pentru niciun fel de prejudicii indirecte, incidentale sau specifice care au luat nastere sau sunt 

in legatura cu indeplinirea de catre Furnizor a obligatiilor generate de prezentul Contract, dar nelimitat la 

pierderi de profit, de Achizitori, capital, cheltuieli generate de lipsa de activitate sau pretentii ridicate de tert. 

CAPITOLUL 19.Caracterul confidential al contractului 

19.1. (i) O Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părţi: 

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 
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implicate în îndeplinirea Contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, 

în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(ii) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii Contractului. 

19.2. O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

Contract dacă: 

(i) informaţia era cunoscută Părţii  înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte;  sau 

(ii) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte Părţi pentru asemenea 

dezvăluire;  sau 

(iii) Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

19.3. Obligaţiile de confidenţialitate mai sus menţionate vor fi nelimitate în timp.    

CAPITOLUL 20. Încetarea / Rezilierea Contractului 

20.1. Contractul încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 

20.2. Înainte de expirarea termenului, Contractul poate înceta în cazul intervenirii oricăruia din următoarele 

evenimente: 

(i) prin acordul Părţilor, exprimat în scris,  iar data încetării va fi data acordului reciproc al Părţilor contractante 

cu privire la acest aspect; 

(ii) Contractul va înceta cu efect imediat, fără termen de preaviz, fără nici o formalitate prealabilă şi fără 

intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care una dintre Părţi încalcă în mod repetat oricare dintre 

obligaţiile ce îi revin din acest Contract, deşi Partea în culpă a fost notificată în acest sens de cealaltă Parte 

care i-a acordat o perioadă de graţie rezonabilă. 

20.3. Nerespectarea în mod culpabil şi repetat a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract de către una dintre 

Părţi, dă dreptul Părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

CAPITOLUL 21.Forţa majoră 

(a) În sensul prezentului Contract, „Forţa Majoră” va însemna orice împrejurare de fapt, imprevizibilă şi 

insurmontabilă, precum şi cauzele unor astfel de imprejurari, care determină în mod obiectiv imposibilitatea 

oricărei Părţi să continue obligaţiile sale contractuale. Asemenea împrejurări includ, dar nu se limiteaza la: 

fenomene naturale, blocade, revoluţii, război, nationalizări, confiscări, greve, embargo, dispoziţii legale 

imperative intrate în vigoare după semnarea acestui Contract etc. 

(b) In cazul apariţiei unei situatii de Forţă Majoră, nici una dintre Părţi nu va fi considerată responsabilă 

pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale, cu condiţia ca 

respectiva Parte să fi incercat să remedieze consecinţele unei astfel de situaţii. 

(c) Partea care invocă Forţă Majoră trebuie să notifice celeilalte Părţi apariţia situaţiei de Forţă Majoră în 

termen de 48 ore de la producerea acesteia, urmând ca un certificat sau un alt document de la autoritatea 

competenţa certificând apariţia situaţiei de Forţă Majoră să fie trimis celeilalte Părţi. 

(d) Contractul va fi prelungit cu o perioadă de timp egală cu durata situaţiei de Forţă Majoră sau cu o perioadă 

de timp considerată rezonabilă, luând în considerare situaţia specifică. 

(e) Dacă situaţia de Forţă Majoră nu încetează în termen de 60 de zile de la producerea acesteia, oricare parte 

are dreptul să denunte unilateral Contractul, cu termen de preaviz de 10 zile. 

CAPITOLUL 22. Soluţionarea litigiilor 

 22.1. Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din, sau cu privire la Contract, precum şi cele legate de 

executarea, încetarea sau nulitatea acestuia. 

22.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, oricare dintre Părţi  poate solicita ca disputa să se soluţioneze în mod 

definitiv de către instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.  

CAPITOLUL 23. Proprietate intelectuala 
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(1) Furnizorul  este titularul unor marci destinate activitatilor de retail si activitatilor conexe specifice, detinand 

deopotriva dreptul de proprietate industriala, dreptul de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala 

aferente unor creatii si semne distinctive utilizate in cadrul sau in legatura cu activitatea de retail. 

(2) Nimic din acest Contract nu va putea fi interpretat ca fiind un acord asupra dreptului de utilizare al 

Achizitorului sau asupra oricarui alt drept al Achizitorului vizand marcile sau alte creatii si semne distinctive 

detinute sau utilizate de Furnizor. 

(3) Un asemenea drept de utilizare sau orice alt drept cu privire la marci sau la alte creatii si semne distintive 

ale Furnziorului vor face obiectul unui contract distinct. 

(4) Atat pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, cat si dupa incetarea acestuia indiferent de cauza 

incetarii, Achizitorul se va abtine sa foloseasca si/sau sa inregistreze (in nume propriu sau in numele unui 

tert), la nivel national, international/comunitar sau in oricare alta tara, orice creatie si/sau semn distinctiv care 

ar putea produce confuzie cu orice creatie si/sau semn distinctiv detinut sau utilizat de Furnizor, respectiv de 

OMV Petrom SA. 

CAPITOLUL 24.Alte clauze 

24.1. Amendamente  

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

Contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 

ale acestora.  

24.2. Cesiunea 

 Furnizorul nu va avea dreptul să transfere catre terti, prin contract, toate sau parte din obligatiile ce îi revin 

prin Contract şi ce decurg din anexele acestuia, fără consimţământul scris al Achizitorului.  

24.3. Comunicări 

24.3.1. (i) Orice si toate comunicarile si/ sau notificarile dintre Părţi cu privire la sau in legatura cu acest 

Contract vor fi efectuate in scris. 

(ii) Orice document scris, cu exceptia prevederilor contrare din Contract, trebuie înregistrat atât în momentul 

transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

(iii) Partile agreeaza ca, in cazul facturilor transmise pe email de catre Furnizor catre Achizitor, data primirii 

facturilor de catre Achizitor este aceeasi cu data transmiterii acestora pe email de catre Furnizor. 

24.3.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telegramă, telex, telefax cu obligaţia de a transmite 

documentele respective în cel mult 24 de ore şi sub formă de scrisoare prin poştă sau în formă electronică. În 

cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale 

referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui 

act juridic. 

24.4 Conformitatea cu REACH 

24.4.1 Furnizorul declara urmatoarele: 

(i) Este constient de obligatiile prevazute de Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind inregistrarea, 

evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice ("REACH") referitoare la preinregistrarea, 

inregistrarea si investigatiile asupra substantelor respective. 

(ii) A respectat si respecta intotdeauna prevederile REACH. 

(iii) A preinregistrat / garanteaza preinregistrarea oricaror substante ce fac obiectul REACH vandute 

Achizitorului (“Substante”) si 

(iv) Are informatiile necesare pentru a inregistra orice Substanta vanduta Achizitorului / asigura Achizitorul ca 

responsabilitatea inregistrarii oricarei Substante vandute Achizitorului este asumata de intreg lantul de 

distributie.                     

Furnizorul va informa Achizitorul in legatura cu orice masuri luate in legatura cu REACH si va informa 

asupra: 

(i) Masurilor ce au fost luate pentru a asigura conformitatea cu REACH si 

(ii) care Substante dintre Produsele Furnizorului achizitionate de catre Achizitor fac obiectul REACH.  
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Achizitorul va fi indreptatit, in situatia in care Furnizorul nu isi respecta obligatiile, sa returneze produsele ce 

contin Substante la acelasi pret catre Furnizor si va fi indreptatit la plata oricaror daune ce au rezultat din 

neindeplinirea obligatiilor. 

24.4.2 Achizitorul se obliga sa foloseasca Substanta in scopurile acoperite de inregistrarea facuta de Furnizor si 

se va abtine de la folosirea Substantei in alt scop.  

Furnizorul va fi indreptatit sa primeasca daune interese in situatia in care Achizitorul foloseste in alt scop 

Substanta(ele). 

24.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

24.6. Limba care guvernează contractul este limba română. 

25.7. Anexele nr. 1 şi orice alte comunicări referitoare la îndeplinirea prezentului contract fac parte integrantă 

din prezentul contract. 

CAPITOLUL 25. Protecția Datelor 

25.1 Prevederi generale 

Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul document, legile naționale privind protecția datelor și 

Regulamentul Gen 

eral privind Protecția Datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la data aplicării sale, respectiv 25 mai 2018), se vor 

aplica conform prevederilor lor. Fiecare parte va utiliza, și se va asigura că subcontractanții săi respectivi 

utilizează, toate datele cu caracter personal ale părții care divulgă datele sau ale terțelor părți care divulgă 

datele exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului Contractului. Partea care divulgă datele confirmă că este 

autorizată să furnizeze acele date cu caracter personal părții care le primește. 

25.2 Obligații de informare în baza GDPR 

Pentru a asigura respectarea obligațiilor de informare din cadrul GDPR, fiecare parte (denumită în continuare 

„Partea Operator”) va întocmi propria sa notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și o va furniza celeilalte părți (denumită în continuare „Cealaltă Parte”). La primirea notei de 

informare din partea Părții Operator, Cealaltă Parte se angajează să comunice această notă de informare tuturor 

persoanelor vizate din sfera de influență a Celeilalte Părți (i.e. angajaților, reprezentanților și / sau altor 

persoane implicate de Cealaltă Parte) în măsura în care datele lor cu caracter personal sunt vizate de obiectul 

Contractului (denumite în continuare „Persoane Vizate Relevante”). Cealaltă Parte va comunica nota de 

informare pe seama Părții Operator și, la cererea Părții Operator, va furniza dovada că a comunicat nota de 

informare Persoanelor Vizate Relevante. 

25.3 Obligațiile imputernicitilor pentru prelucrarea de date cu caracter personal 

În cazul în care una dintre părți acționează ca imputernicit prelucrand date cu caracter personal în 

conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, părțile vor încheia un acord de prelucrare a datelor 

(în conformitate cu cerințele legale ale art. 28 GDPR sau echivalentul acestora) pentru a asigura 

conformitatea legală cu privire la această prelucrare de date. În cazul în care, în timpul executării 

Contractului,  partea care primește date cu caracter personal trebuie să le transfere unor terțe părți, partea 

care le primește va încheia acorduri de prelucrare a datelor avand un continut practic identic cu acordul 

incheiat intre parti, în conformitate cu și în măsura cerută de prezenta clauză. La finalizarea Contractului, 

partea care a primit date cu caracter personal, la cererea scrisă a părții care le-a divulgat (acționând în mod 

rezonabil), va returna părții care le-a divulgat toate datele cu caracter personal primite, precum și rezultatele 

prelucrării acestor date și va șterge toate copiile acestora, cu excepția situatiei in care undele date vor fi 

pastrate din cauza existentei unor obligațiilor legale de păstrare. În timpul executării Contractului și pe durata 

oricărei perioade de păstrare suplimentare aplicabile, partea care primește date va: (i) proteja datele cu 

caracter personal ale părții care le divulgă prin măsuri de securitate de conforme cu stadiul actual de 

dezvoltare și va (ii) restricționa accesul la date doar pentru personalul instruit care se angajează să respecte 

obligațiile de confidențialitate corespunzătoare. Partea care primește date nu le va transfera in afara Spațiului 

Economic European (SEE) și nu va prelucra date cu caracter personal din afara Spațiului Economic 

European (SEE) fără a se asigura în prealabil că orice primitor sau subcontractant încheie și respectă 

Clauzele Contractuale Standard (sau orice altă clauză sau acord similar care poate fi aprobat la diferite 
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intervale de timp de către Comisia Europeană). Toate obligațiile prevăzute în această clauză vor rămâne în 

vigoare si după finalizarea sau încheierea Contractului.  

Prezentul Contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, 

în limba română, ambele în original, constituind unul şi acelaşi contract.  
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