
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a 
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a 
Rapo1tului de atribuire a contractului, înregistrat sub nr. 8553/01.02.2022, s-a încheiat prezentul contract de 
servicii. 

1. Părti contractante
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, nr. 1, telefon 0241/616124, 
fax 0372/416807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie RO 51 TREZ 23F 845000 203003X, Trezoreria 
Municipiului Constanţa, reprezentată prin Director General Dumitrache Cosmin -Laurentiu, denumita in 
continuare achizitor, pe de o parte

Şi 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata în sistem dualist, cu sediul în 
Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sect. 1, înregistrat la Oficiul Registrului Come1tului sub nr. 
J40/10454/2001, cod de înregistrare fiscala nr. 14360018, Autorizata de Autoritatea de Supraveghere 
Financiara, înmatriculată în Registrul Asiguratorilor sub nr. RA - 047/10.04.2003, cod LEI 
529900AB9YD8CLGBE756, înscrisă în Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal 
al ANSPDCP sub nr. 1641, reprezentată legal de Presedinte Directorat şi  de Vicepreşedinte Directorat în 
calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - pă!ţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitomlui;
e. servicii - servicii aferente livrăi·ii produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. 01·igi11e - 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. temienii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricăi·ei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, · îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat f01ţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din pă!ţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

3. Interpretare
3. 1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.



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

·4. Obiectul şi preţul coutractului
4.1 Obiectul contractului consta în Achizitia serviciilor: LOTUL nr.1 - asigurare "RCA" pentru autovehicule
4.2 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 76.199
Iei (serviciile fiind scutite de TVA confmm Legii nr. 227/2015, ati. 292, alin. (2), lit.b) conform propunerii
financiare anexa la contract.
4.3. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declat·ate in propunerea
financiara, anexa la contract.
4.4. Preţul contractului rămâne ferm sinu se accepta ajustai-ea acestuia pe toata durata derulării.
4.5. Prestatorul se obligă să emită şi să predea autorităţii contractante poliţele de asigurai-e înainte de data
intrării în vigoai-e a acestora ( cu cel puţin cu 3 zile înainte), pe bază de proces verbal de predai-e-primire,
astfel încât achizitorul să poată plăti preţul serviciilor către prestator în termen de maximum 5 ( cinci) zile de
la data înregistrării procesului verbal şi a decontului de prime la sediul achizitorului. Decontul de prime se
va emite către Autoritatea Navală Română, după semnarea procesului verbal de recepţie cantitativă şi
calitativă a serviciilor.
4.6. Cota de primă este exprimată în procente, se aplică la suma asigurată şi rămâne fermă pe toată durata de
derulai-e a contractului, în vederea emiterii de poliţe de asigurare pentru bunurile noi achiziţionate.

5. Cantitatea previzionată
5.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi fumizate este:
" LOTUL nr.1 - asigurai·e "RCA" pentru autovehicule = 94 buc (85 buc auto+9 buc remarci)
5.2.- Pe parcursul derulării contractului, lista bunurilor asigurate se poate modifica la cererea achizitorului,
fie prin eliminarea din listă a bunurilor casate sau disponibilizate cu condiţia să nu se fi înregistrat daune pe
obiectivul respectiv, fie prin înlocuirea altora respectând aceeaşi cotă procentuală corespunzătoare fiecărei
categorii de bunuri asigurate. Modificai-ea listei se va realiza printr-o notificai·e prealabilă; în cazul
eliminării/retragerii din listă a unor bunuri, se vor retuma primele de asigurai·e propmţional cu perioada
rămasă până la sfârşitul anului de asigurai·e, calculate pe zile calendai·istice.

6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de 12 Juni de la data semnării contractului de prestări servicii de
ambele părţi. Se vor emite periodic poliţe de asigurai·e în funcţie de data scadentă a poliţelor anterioai-e.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) anunţul de participare simplificat,
b)caietul de sarcini, inclusiv clarificările
c)oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv
clarificările din perioada de evaluare
d) garanţia de bună execuţie;
e)contractele încheiate cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul
cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi, dacă este cazul;
j) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) acte aditionale, daca este cazul;
h) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
i) alte anexe;

8. Standarde
8.1.-Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standai·dele prezentate de către prestator în
propunerea tehnică şi în Caietul de sarcini.

9. Obligaţiile principale ale prestato1·ului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
9.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau perfmmanţele prevăzute în propunerea
tehnică şi caietul de sarcini, anexe la contract.
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9 .3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu perioadele de prestare a serviciilor 
stabilite de comun acord cu achizitorul, în conformitate cu caietul de sarcini. 
9.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile pdncipale ale achizitorului
I O. I - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
10.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1.- în cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în 
termenul prevăzut la art.8.4., Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată 
la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile ait.8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultâud din contracte 
încheiate între profesionisti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decat valoarea 
contractului. 
11.2.- În cazul în care, Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 
îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2 1 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiai·-fiscale în 
domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor 
neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asrnnate prin prezentul contract de către una dintre pă1ţi, în mod culpabil, 
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, daca ulterior 
notificarii scrise adresata de catre partea lezata, paitea in culpa nu isi executa in mod corespunzator 
obligatiile respective, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii. ln cazul in care paitea in culpa va 
îndeplini obligatiile neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzator in termenul mentionat mai sus, rezilierea 
nu va mai opera. 

12. Confidenţialitatea informaţiilor şi pi-otecţia datelor cu caracter personal
12.1 - Părţile colectează şi prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul contract în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigura confidenţialitatea şi securitatea adecvata a 
acestor date, în vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva 
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 
12.2 - În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părţile aplica prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlainentului European sial Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrai·ea datelor cu cai·acter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale legislaţiei naţionale. 
12.3 - Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate în scopul 
executării prezentului contract. 
12.4 - Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt 
următoarele: nume, prenume, semnătura, funcţie, telefon, adresa de e-mail. 
12.5 - Pe cale de excepţie, pă1ţile au dreptul să dezvăluie/să divulge anumite date cu caracter personal, la 
solicitarea unei autorităţii, instituţii publice sau instanţe judecătoreşti, ori a unui alt terţ autorizat potrivit 
legislatiei, în virtutea unei obligaţii legale sau a unei alte condiţii prevăzute de legislaţie. 
12.6 - În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate 
anterior, paitea cai·e realizează prelucrarea va informa cealaltă paite şi îi va solicita acordul scris cu privire la 
prelucrarea datelor cu cai·acter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
12. 7 - Oricare parte contractantă nu are dreptul 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.
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12.8 - Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea nneia dintre părţi şi are acces la datele cu caracter 
personal obţinute in baza prezentulni contract are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le 
prelucrează decât la cererea părţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
12.9 - în situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal ( distrugere, 
pierdere, modificare, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală) comunicate îu baza 
prezentului contract, părţile se vor informa reciproc, în cel mai scmt timp posibil în împrejurările date, şi, în 
orice caz, în cel mult 48 de ore de la constatare. Notificarea va menţiona detaliile incidentului de securitate, 
tipul de date care au făcut obiectul incidentului de securitate şi identitatea fiecărei persoane afectate (sau, 
dacă nu este posibil, numărul aproximativ de persoane vizate şi de înregistrări de date cu caracter personal 
vizate). 
12.1 O - Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioada de executare a 
contractului şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea 
documentelor. 
12.11 - Fiecare parte va acţiona ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în 
legătură cu prezentul contractul şi nici una dintre părţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de 
către cealaltă patte a legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Clauze specifice 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.l - Prestatorul se obligă să constituie gm·anţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului, în cuantum de 10% din valom·ea contractului fără TV A, valabila
pe o perioada cu 15 zile mai mare decât perioada de valabilitate a contractului.
13 .2 - Modalitatea de constituil"e a garanţiei de bună execuţie - conform prevederilor art. 40 din normele
metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare - garanţia de bună
execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, cm·e devine anexă la contract. De asemenea, garanţia de
bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din smnele datorate pentru factmi parţiale.
13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de
bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului
instrumentului de garantm·e, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al
prejudiciului. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, pm·ţial sau total, prestatorul are obligaţia de a
reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie constituită în baza contractului de servicii,
în conformitate cu prevederile ait. 42 alin (2) din Normele metodologice aprnbate prin H.G. nr. 395/2016.
13.5 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru patticipm·e în cel mult 3 zile lucrătoare de la data
constituirii garanţiei de bună execuţie.

14. Recepţie, inspecţii şi teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul său m·e dreptul de a verifica modul de prestm·e a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 
14.2. La fiecare serviciu de asigurare se va întocmi un Proces verbal semnat de ambele părţi. 
14.3. în situaţia în care la recepţie, serviciile, nu corespund cerinţelor caietului de sarcini şi prnpunerii 
tehnice prezentată de prestator, plata contravalorii serviciilor ce fac obiectul contractului mmează a se 
efectua numai după livrarea integrală calitativă şi cantitativă a serviciilor contractate, nefiind premise plăţi 
parţiale din pattea achizitorului pentru obligaţii îndeplinite patîial de către prestator. Eventualele remedieri 
se vor efectua pe cheltuiala prestatorului. 

15. Modificarea Contractului, clauze de revizuire
15.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părţile au dreptul de a conveni modificm·ea şi/sau 
completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a 
afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoal'C la controlul ex ante al modificărilor contractului. 
15.2. - Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz şi în nici nn fel, rezultatul procedurii 
de atribuire, prin anulai·ea sau diminum·ea avantajului competitiv pe baza căruia Prestatorul a fost declarat 
câştigător în cadrul procedurii de atribuire. 
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15.3 - Pattea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi propunerea 
de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la art.22 Comunicări, cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de data Ia care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. Modificarea va 
produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect. Acceptat·ea modificării poate rezulta şi 
din faph!I executării acesteia de către ambele părţi. 
15.4 - Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor şi 
performanţelor Prestatorului în cadrul Contractului. Modificat·ea Contractului prin revizuire intervine cu 
scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Serviciile pe care Prestatorul se obligă să le presteze 
în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispoziţiilor legale şi conform cerinţelor din 
Caietul de Sarcini. 
15.5 - Clauzele de modificare ale contractului se pot referi, fără a se limita la: 

(i) Variaţii ale activităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferenţele
dintre cautităţile estimate iniţial (în contract) si cele real prestate, fără modificm·ea caietului de sat·cini);
(ii) În cazul aplicării prevederilor referitoare la necesitatea extinderii duratei de prestări servicii.
(iii) ÎU cazul înlocuirii Prestatorului cu un subcontractant/prestator sau, respectiv, cu o asociere din care
face pa1te unul sau mai mulţi dintre subcontractanţii/prestatori Prestatorului.

16. Subcontractauţi/terţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcoutracteaza parti din conh·act, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achiziton!I. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta Ia încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se·
constituie în anexe Ia contract.
16.3 - (I ) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte conh·actul.
(2) Subconh·actantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Prestatorul m·e dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
16.4 - ÎU!ocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a contractului
poate interveni în următoarele situaţii:

1) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofeită şi ale căror activităţi au fost indicate în ofe1tă ca
fiind realizate de subcontractanţi, 

2) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în
cat·e serviciile ce urmează a fi subcontractate an fost prevăzute în ofertă fără: a se indica iniţial opţiunea 
subcontractă:rii acestora, 
3) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.

ÎU cazul în care un contract de subconh'actare este denunţat unilateral/reziliat de căh'e una din pă1ţi,
prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a 
înlocui acest subcontractant cu un non snbcontractant. 
16.5 - Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 
respectarea prevederi!Ol' caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către prestator Ia ofertă, 
aferentă activităţii supuse subcontractării. 
16.6 - Contractele menţionate la clauza 15.2 şi declaraţiile menţionate la clauza 15.5 vor fi prezentate cu cel 
puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
I 6. 7 - În cazul în care în contractul de subcontractm·e subcontractantii îsi exprimă optiunea de a fi platiti 
direct de catre achizitor, se poate efectua plata direct catre acestia. Achizitorul efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confnmata prin documente agreate de toate 
cele 3 patti, respectiv achizitor, prestator si subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
16.8 - ÎU cazul în care contractantul este în imposibilitatea derularii partii de contract pentru care a primit 
sustinerea unui tert pe baza unui angajament ferm acesta va fi substituit de tertul sustinator pentru pa1tea din 
contract ce face obiectul respectivului angajament. 
16.9 - Prestatorul se angajează că prin ach1l încheiat cu te1ţul sustinator îşi asuma obligatia de a gm·anta 
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament potrivit dispozitiilor att. 50 alin. (I) din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică 
/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Prestatorul 
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cedeaza catre autoritatea contractanta cu titlu de garantie, toate drepturile sale de a urmări orice pretenţie la 
daune pe care ar putea să o aibă împotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin 
angajamentul ferm încheiat intre acestia. În acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor prestatorului 
către achizitor, cu titlu de garanţie. 

17. Încetarea contractului
17.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi
legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile
contractuale.
17 .2 - În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării paiţiale de către Prestator a
obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum
egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
17.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între pă1ţile
contractante.
17.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării
Prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.
17.5 - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului
comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una
dintre următoarele situaţii:
a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcai·e gravă a obligaţiilor care
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Cmţii de Justiţie a
Uniunii Europene;
c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.
17 .6 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte
formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau
cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
17. 7 - Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează cu prevederile în
materie ale Codului Civil în vigoare.

18. Cesiunea
18.1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in
sarcina paitilor contractante, asfel cum au fost stipulate si asumate initial.

19. Forţa majoră
19. l - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau pă1ţilor până la apariţia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă foiţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte pă1ţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsUl'i care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
19.5 - Paitea contractantă care invocă f01ţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte pă1ţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte pă1ţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
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20. Soluţionarea litigiilor

20.1 
 

directe, 
- 

orice 
Achizitorul şi 

neînţelegere 

 
prestatorul 

sau 
vor 

dispută 
depune 

care se 
toate 

poate 
eforturile 

ivi între 
pentru 

ei în 
a 

cadrul 
rezolva 

sau 
pe 

în 
cale 

legătură 
amiabilă, 

cu 
prin 
înde

tratative
plinirea 

20.2 -
contractului. 

Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod 
judecătoreşti 

amiabil o 
din 

divergenţă 
România. 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele

21. Limba care guvernează cont.-actul

21.1 
 

- Limba care guvernează contractul 
 
este limba română.

22. Comunicări

23. Legea aplicabilă contractulni

23.1 
 

- Contractul va fi interpretat 
 

conform legilor din România.
Părţile 
originale, 

au 
câte 
înţeles 

unul 
să 

pentru 
încheie azi, 

fiecare pa1te. 
')�.OJ.'/1,,J,;?, ... , prezentul contract de servicii in doua exemplare
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LISTA AUTOVEHICULELOR APARTINAND AUTORITATII NAVALE ROMANE 

Anexanr.1 laContraetnr. 13';2,,i} 
J 

,d6_V'2 lC,Zz 

DACIA DUSTER 

N, Categorie Marea Model N, 
Serie 

Ao Serie motor Cilindree 
Putere motor 

Serie CI 
m,� Prima Asigurare 

sasiu /kw 
Energie 

max aut 
NrJoouri Valab. polită 

/lei! 
AUTOTURISM DETEREN I DACIA DUSTER DIESEL ,ou R003689 "" So motorîn;; J8 1760 s 12.09.2022 558,00 

' AUTOTURISM DETEREN DACIA DUSTER OJESEL CTANR 20U 1461 81 motorlni 1760 s 18.09.2022 558,00 
' AUTOTURISM DETEREN DACIA OUSTER DIESEL ""' 1461 80 motorină ms s 13.03.2022 670,00 
' AUTOTURISM OE TEREN DACIA OUSTER OJESEL '"' 1461 80 motorină = s 13.03.2022 558,00 
s AUTOTURISM DETEREN DACIA OUSTER DIESEL '"' "" 81 motorlnii "" s 13.03.2022 558,00 
' AUTOTURISM OETEREN DACIA OUSTER OJESEL '"' "" 80 motorină rns s 13.03.2022 ssa,oo 

' AUTOTURISM DETEREN DACIA OUSTER DIESEL "'' 1461 80 motorină ms s 13.03.2022 558,00 
' AUTOTURISM DETEREN DACIA OUSTER DIESEL '"' "" 80 motorină ms s 13.03.2022 67000 
' AUTOTURISM DE TEREN DACIA OUSTER DIESEL '"' "" 80 motorinii = s 13.03.2022 558,00 
" AUTOTURISM DETEREN DACIA OUSTER DIESEL '"' "'' 80 motorinâ 1760 s 13.03.2022 558,00 
ll AUTOTURISM DE TEREN DACIA OUSTER DIESEL '"' "'' 80 motorină ms s 13.03.2022 558.00 
" AUTOTURISM OET!:tmJ OACIA DUSTER DIESEL '"' "" " motorină "'' s 13.03.2022 558,00 
" AUTOTURISM DE TEREN DACIA OUSTER DIESEL ,015 "" 80 motorinâ ms s 13.03.2022 558,00 
" AUTOTURISM OE TEREN DACIA DUSTER DIESEL ""' "" 80 motorină "" s 07.03.20:U 1.340.00 
15 AUTOTURISM DE TEREN DACIA DUSTER DIESEL ""' 1461 80 motorină = s 07.03.2022 894,00 
" AIJTOTURISM DETEREN DACIA DUSTER DIESEL ""' "" 80 motorină = s 07.03.2022 894,00 
" AUTOTURISM DE TEREN DACIA DUSTER DIESEL ""' "'' 80 motorină ms ş 07.03.2022 1.340,00 

" AUTOTURISM DE TEREN DACIA DUSTER DIESEL '"' 1461 80 motorină ms s 07.03.2022 894,00 

" AUTOTURtsM OE TEREN DACIA DUSTER DIESEL 2017 1ss, 80 motorină ms s 07.03.2022 1.061,00 

" AUTOTURISM DE TEREN DACIA DUSTER DIESEL  2017 1ss, 80 motorină ms s 07.03.2022 894,00 

" AUTOTURISM OE TEREN DACIA DUSTER DIESEL 2017 '"' 80 motorină "" s 07.03.2022 894,00 

" AUTOTURISM DE TEREN DACIA OUmRDIESEl. '"' l<Sl 80 motorină ms s 07.03.2022 1.061,00 

" AUTOTURISM OE TEREN OACA DUSTER DIESEL "'" "" so motorină ms s 07.03.2022 894,00 

" AUTOTURISM DETEREN OWA DUSTER DIESEL "'" 1"1 80 motorină ms s 07.03.2022 894,00 

" AUTOTURISM DETEREN DACIA DUS'f'.ER DIESEL "'" '"' 80 motorină "" s 07.03.2022 1.061,00 

" AUTOTURISM OE TEREN DACIA DUSTER DIESEL 2017 1"1 80 motorină ms s 07.03.2022 894,00 

" AUTOTURISM OETEREN DACIA OUSTER DIESEL ""' 1"1 " motorină 1760 s 11.10.2022 670,00 
" AUTOTURISM OE TEREN DACIA OUS,,;R, OlESEL ,ou 1"1 " motorină 1760 ş 11.10.2022 670,00 
" AUTOTURISM DETEREN DACIA DUSTER DIESEL ,ou 1"1 " motorină "" s 11.10.2022 558,00 
50 AUTOTURISM OETEREN DACIA DUSTER DIESEL wu '"' " motorină "" s ll..10.2022 558,00 
" AUTOTURISM OE TEREN DACIA OUSTER DIESEL ,ou '"' " motorină "'" s 11.10.2022 558,00 
" AUTOTURISM DETEREN DACIA DUSTER DIESEL "'" 1461 " motorină "" s 13.03.2022 558,00 
" AUTOTURISM OET!:REN DACIA OUSTER DIESEL "" "" " motorină 1870 s 13.03.2022 S58,00 

" AUT01URISM DE TEREN DACIA SLBLUEUNEBW 2020 1461 SSKW/11.SCP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

as AUTOTUR!SM DE TEREN DACIA SL BLUELJNE BW 2020 1461 &SKWnl.5CP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

" AUTOTURISM OE TEREN DACIA SL 8LUELJNE 8W 2020 1461 85KW/ll5CP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

" AUTOTl.lRISM OETEREN OACA SLBWELJNEBW 2020 1461 SSKW/ll5CP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

" AUTOTURISM DE TEREN OACA SL BLUELJNE BLLJ 2020 1461 &SKW/USCP motorina s 05.03.2022 1.228,00 

" AUTOTURlSM DETEREN "°" SLBLUELJNEBW 2020 1461 &SKW/llSCP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

" AUTOTURlSM OETEREN DACIA SLBLUELJNEBLU ""' 1461 85:KW/ll.SCP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

" AUTOTURISM OETEREN OAClA SLBLUEUNEBW 2020 1461 &SKW/1.lSCP motorina s 05.03.2022 1.005,00 

" AUTOTURISM DETEREN DACIA SLSWEUNEBLU '°"' ''" &SKW/11.SCP motorina s 05.03.2022 1.005,oo 

" AUTOTURISM OETEREN DACIA SLBLUfLJNEBW ""' 1461 &SKW/11.SCP motorina s 05.03.2022 1.005,00 
,,, or,.,.,..,.. 34.896,00 

FORD FOCUS 

N, 
categorie M>= Model "' 

Serie 
An Serie motor Cilindree 

Putere motor 
Energie Serie CI 

m,� 
Nr.locuri Valab.politli 

Prima Asigurare 
,rt sasiu /kw max aut {[ei) 

1 AUTOTURISM '°"" FOCUS ,015 '" " ben;:inii "" s 18.02.2022 679,00 
' AUTOTURISM '°"" FOCUS ,015 '" " benzină "" s 18.02.2022 951.00 

3 AUTOTURISM '°"" FOCUS 2014 '" " benzină "" s 18.02.2022 679,00 

' AUTOTURISM '°"" FOCUS 2014 '" " benzină 19S0 s 18.02.2022 679,00 
s AUTOTURISM "'"" FOCUS "" '" " beru:ină 1950 s 18.02.2022 679 00 
' AUTOTURISM '°"" FOWS 2016 1499 ,,, motorînâ "" s 12.03.2022 837,00 
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' 

Ne 
'" 

7 

' 

' 

Ne 
'" 

' 

' 

Ne 
'" 

7 
' 

' 

' 

' 

Ne 

'" 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

7 

,e 

-"'-

AUTOTURISM 
AUTOTURISM 

AUTOTURlSM 
AUT011.IRISM 
AI.JT01UR!SM 

AUTOTURlSM 
AUTOTURISM 

categorie 

AUTOUTILITARA 

AUTOUTILITARA 
AUTOUTILITARA 
AUTOUTILITARA 

Categorie 

AU TOTURlSM 
AUTOUTILITARA 

Categorie 

AUTOTURISM MDIT 

AUTOTURISM MIXT 
AUTOTURISM M!Xl" 
AUTOTURISM MIXT 
AUTOTURISM MIXT 

Categorie 

AUTOTURISM 
AUTOTURISM 
AUTOTURISM 
AUTOTURISM 
AUTOTURISM 
AUTOTURISM 
AUTOTURISM 

Catecorie 

�l,II_CIB!_�� 

"'" FOCUS 
FORD FOCUS 
FORD FOCUS 
FORD FOCUS 
FORD FOCUS DIESEL 
FORD FOCUS DIESEL 
FORD FOCUS DIESEL 

Marca Model 

IVECO DAILY 
IVECO DAILY 
IVECO DAILY 
IVECO DAILY 

Marca Medei 

DAtlA �"" 

DACIA LOGAN 

••= Medei 

MITSUBISHl LZOO OIES8. 
MITSUS!SHI L200 DIESEL 
MITSUSISHJ L200 DIESEL 
MITSU81SHJ L200 DIESEL 
Mr!SUBISHI L200 DIESEL 

M•= Medei 

HYUNOAI ""' 

HI/UNDAI ""' 

HYUNDAI "" 

HYUNDAI "" 

HYUNDAI IX35 DIESEL 

HYUNOA! IXSS DIESEL 
HYUNDAI ros DIESEL 

M•= Model 

TC)YOTA 'AAV'1:_!:))gfil,_ 

Ne 

N, 

N, 

N, 

Ne 

Serie 

�siu 

Serie 
sasiu 

Serie 
sasiu 

Serie 
sasiu 

Serie 
sasiu 

2016 
2016 
2015 
2016 
7017 
7017 
7017 

IVECO 

Aa serie motor 

2010 
70ll 
2009 
,ou 

DACIA LOGAN 

,.,, Serie motor 

70ll 
'"' 

MITSUBJSHI 

Aa Serie motor 

2014 

2014 
2014 

2014 
,� ... 

HYUNDAI 

,.,, Serie mote>r 

2014 

2014 

2014 
2014 
7017 
70ll 
7017 

TOYOTA 

"' Serie motor 

"" 39-1094 

1499 
"" 

1499 
1499 
1560 
7SSO 
7"0 

Cilindree 

2998 

"" 

'"' 

2998 

Cilindree 

7<S, 
7%7 

Cilindree 

7<77 
,<11 

7<77 
'"' 

7<77 

Cilindree 

7,e7 
7SS7 
7.5S7 
"" 

'-'" 

'-'" 

"'" 

Cilindree 

"IDT 

88,2 
"·' 

,,, 

"" 

" 

" 

" 

Putere motor 
/>cN 

"' 

"' 

" 

7"' 

Putere motor 
/kw 

" 

" 

Putere motor 
/>cN 

700 
700 
700 
700 
,00 

Putere motor 
/kw 

" 

" 

" 

" 

700 
700 
700 

Putere motor /Jw, 

� 

motorină 
motori� 

motorină 
motorină 
motorină 
motorină 
motorină 

Energie Serie CI 

motorină 
motorinli 
motoriniî 
motorin.i 

Energie Serie CI 

motorina 
motorînli 

Energie Serie CI 

motorină 

motorină 
motorină. 
motorină. 
motorln5 

Energie Serie CI 

benzină 
benzină 
benzină 
benzină 
motorină 

motorină 
motorină 

Energie Serie a 

motonn� T38.l844 

'-'"' 

'-'"' 

'-'"' 

'-'"' 

1900 

'-'"' 

'-'"' 

m,� 

max aut 
,soo 

GSOO 
3500 
3$00 

masa 
max aut 

7070 
Z006 

=·• 

max aut 
"'' 

'"' 

7850 
78'0 
78'0 

m= 

max aut 
"" 

"'" 

,,.,, 

'"' 

"" 

'"' 

""" 

-m� 

""'

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

NrJocuri 

' 

' 

' 

' 

Nr Jocuri 

' 

' 

Nr.locuri 

' 

' 

' 

' 

' 

Nr.le>curi 

5 
' 

' 

' 

' 

5 
' 

NrJocuri 

12.03.2022 837,00 
12.03.2022 837,00 
12.03.2022 837,00 
12.03.2022 1.005,00 
24.02.2022 558,00 
24.08.2022 ssg,oo 

24.08.2022 670,00 

9.SOS,00 

Valab. politii 
Prima Asigurare 

neîl 
11.08.2022 2.353,00 

22.02.2022 1.471,00 
27.02.2022 2.647,00 
13.03.2022 2 00,00 

s-:911-;-oo 

Valab. pclîtă Prima Asigurare 
nen 

24.05.2022 1.1!34,00 
26.05.2022 1.264,00 

2.458,00 

Valab. polită 
Prima Asigurare 

/lei\ 
22.02.2022 702,00 
22.02.2022 702,00 
22.02.2022 702,00 
17.02.2022 702,00 
22.oz.2022 984,00 

3.792,00 

Valab.pt:>lită 
Prima Asigurare 

(lei) 
18.02.2022 558,00 
18,02.2022 558,00 
18.02.2022 558,00 
18.02.2022 558,00 
18.02.2022 604,00 

15.09.2022 906,00 
27.10.2022 966,00 

,i::-100,-

Prima Asigurare 
Valab. politii 

ro:an:ffi 
675,00 



N, 

ort 
' 

' 

' 

N, 
ort 
' 

' 

N, 
ort 

N, 

ort 
' 

' 

N, 
ort 

' 

' 

Categorie 

AUTOTUR!SM 
AUTOTURlSM 
AUTOTURtsM 

Categorie 

AUTOTURISM DE TEREN 
AUTOSPECTALIZATA 

Categorie 

AUTOTURISM 

Categorie 

AUTOTT.IR!SM 
AUTOTURISM 

categorie 

AUTOTUR!SM 

AUTOTURISM 

Marca Model 

SKOOA ROOMSTER DIESEL 
SKOOA OCTAVlA 
SKODA OCTAVlA 

••= Model 

MERCEDES-BENZ CI.ASA M DIESEL 
MERCEOES-BENZ SlANO 

Marca Model 

RENAULT KANGOO DIESEL 

Marca Mode[ 

'"'" LEAF ACENTA 
'"'" L�ACENTA 

Marca Model 

FORD KUGA 

FORD KUGA 

N, 

N, 

"' 

N, I 
' 
' 

N, 

Serie 
sasiu 

Serie 
sasiu 

Serie 
saslu 

Serie 
sasiu 

SKODA 

Ao Serie motor 

""' 

'°'' 

'"' 

MERCEDES BENZ 

Aa Serie motor 

2010 

'"' 

RENAULT 

Aa Serie motor 

2006 

Aa Serie motor 

"'"' 

2020 

Autotu.-isme in curs de achizitîe 

Serie 
An Serie motor 

sasiu 
'°" 

2021 

Cilindree 

"" 
"" 
"" 

cmndree 

"" 

"'' 

Cilindree 

wo 

Cilindree 

Cilindree 
remel 

'"" 

"" 

Putere motor 
'"" 
" 

" 

-n 

Putere motor 
'"" 
"' 

" 

Putere motor 
/IN, 

" 

Putere motor 
'"" 
110 

110 

Putere motor 
'"" 

ll2 

ll2 

Energie Serie CI 

motorină 
mctcrină 
motorină 

Energie Serie CI 

motorină 
motorină 

Energie Serie CI 

motorină 

Energie Serie CI 

electric 

electric 

Energie Serie CI 

benzina 
•,.n..,-i 

beniina 
/energie 
electriea 

masa 
max aut 

1!70 
,,ss 

"" 

masa 
max aut 
"" 

"" 

-

=•"' 

"'' 

=sa 
max aut 

mm 

max aut· 

NrJocuri Valab. polită Prima Asigurare 
"ei'· 

5 02.05.20:U 702,00 
' 16.10.2022 558,00 
' 21.10.2022 782,00 

z:04i--;-OCi 

NrJoeuri Valab. polltă Prima :-Sigura.re I leil 
' 24.08.2022 792,001 

IM 27.02.2022 675,00! 
1.467,00 

Nr.locuri I Valab. polită 
Prima Asigurare 

_{lei} 

Nr.locuri 

' 
' 

Nr.locuri 

' 

s 

27.02.2022 604
.!.
00 

604,00 

V lab !"tăi Prima Asigurare 
a . po , 'lei\ 
12.02.2022 I 1.290,00 
22.02.2022 1.290,00 

i.şso--;-oo 

Valab. polită 
Prima Asigurare 

'lei'· 

28.03.2022 "'° 

19.04.2022 mo 

2..700,00 



PERIDOCURI/REMORCI ANR 

Ne 
Nrde 

'" Categorie Marea Model identific:are/Serie 
sasiu 

' REMORCA03 HARBECK BT60 

' REMORCA02 REMA EUROMETAl 
' REMORCA02 REMA SEUAN 

' REMORCA Ol REMA RELlAN RB 2000 

' REMORCA Ol REMA REL!AN RB 2000 ' REMORCA COMPA COMPA1700 B 

' REMORCA02 SSMA 
ITTA 

20001EUROMETAL ' REMORCA02 SSMA SSUAN , REMORCA02 REMA ""'' 

:.:::---=--.:---._ 

jroTAL GENERAL AUTO 85 BUC+9 BUC REMORCI ([EJJ\ ":'.,�_> .... � 

� ' 

An 

20ll 

2017 

2018 

2002 
2002 "" 
2016 "" 
20,S 

Serie număr �"' masa max aut înmatriculare Valab. petită 
identita1e 

 6000 17.12.2021 
"'' 22.01.2022 

"" 21.12.2021 

2000 26.12.2021 

2000 17.02.2.022 

1700 17.02.2022 

2000 21.01.2021 '" 16.12.2021 

2000 26.11.2020 

Prima 
Asigurare 

{lei) 
436,00 

141,00 

128,00 

135,00 

128,00 

128,00 

135,00 

123,00 

141,00 

1.500,00 

76.199� 




