
Nr. 
Cont�act de servicii 

I} NR,. � '1513 data _f
c=
/1_. O-=---.2.=·--=.2'----o_l_!L_ 

Având ca temei legal: Legea m.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea N01melor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare Ia atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 
publică de servicii denumit în continuare "contractul" 

1. Părţile contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, Poaita I, tel. 0241/61.61.24, 
fax 0241/61.62.29, înfiinţată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. 
RO61TREZ23F845000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată prin Director 
General - Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE  în calitate de ACIDZITOR, pe de o parte 

şi 

S.C. SOFT BUSINESS UNION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Maria nr. 6, Sector 4, 
Bucureşti, număr de înmatriculare la Registrul Come1ţului J40/3332/2009, cod fiscal RO25274176, c, 
reprezentată prin Administrator şi Director Executiv , 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 - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele Ia prezentul contract şi pe care prestatorul ai·e obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conf01m contractului;
f) forja majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afai·a controlului oricărei pă1ţi, 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 catastrnfe naturale, restricţii apărnte ca unnare a unei
cai·antine, embargou, enmnerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă maJora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, f'ară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din pă1ţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
h) drept de proprietate intelectuală - (noţiune) ansamblul normelor juridice care reglementează rap01turile
privind pmtecţia creaţiei intelectuale în domeniile industrial, ştiintific, literar şi artistic precum şi semnele
distinctive ale activităţii de comerţ; (subiectiv) posibilitate recunoscută de lege titularului acestui drept de a
folosi, în mod exclusiv, o creaţie intelectuală aplicabilă în industrie sau un senm distinctiv al unei asemenea
activităţi industriale;
i) Ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic,
în acest Contract şi cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum şi alte documente care au
fost menţionate în Documentaţia de Atribuire;



3. Interpretare
3. I - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucrn este pennis de context.
3.2 - Te1menul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile repreziută zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.

Clauze obligatorii 

4. Obiectul şi prejul contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de întreţinere şi suport tehnic sistem informatic Pontus

Euxinus" conform caietului de sarcini, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii. 
4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către achizitor prestatorului este de 
96.000,00 lei, fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 18.240,00 lei. Valoarea facturii lunare va fi de 
8.000,00 Lei fără TV A/lună la care se adaugă TV A în valoare de 1.520,00 lei. 
4.4 - Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) şi/sau prelucrat(e) de către Prestator în executarea Contractului 
va/vor deveni proprietatea exclusivă a Autorităţii contractante, la momentul efectuării plăţii sumelor datorate 
Prestatornlui conform prevederilor prezentului Coutract. 
4.5 - Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Autorităţii contractante, care 
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, rară limitare geografică ori 
de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială. 

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Contmctul intră în 
vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îmegistrarea acestuia la registratura Autorităţii 
contractante. Contractul operează valabil între păt1i, potrivit legii, ofe1tei şi documentaţiei de atribuire, de la 
data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a)caietul de sarcini, inclusiv clarificări le 
b)oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada

de evaluare 
c) garanţia de bună execuţie;
d) alte anexe;

7. Obligajiile principale ale prestatorului
7. I - Prestatoml se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele
convenite şi în conf01mitate cu obligaţiile asumate.
7 .2 - Prestato ml se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau peif01manţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.3 - (I) 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 îmegistrate 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.

(2) Prestatoml va despagubi Achizitorul în condiţiile alin.(!) de mai sus, în măsura în care:
i) Achizitorul a notificat Prestatoml, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei sesizăt'i, cu privire
la reclamaţiile, acţiunile în justiţie, despăgubirile care i-au fost solicitate
ii) Despăgubirile să fi fost acordate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă în urma epuizării
tuturor căilor de atac
iii) Răspunderea Prestatorului se va limita exclusiv la daunele directe cauzate Achizitorului şi nu va putea
depăşi valoarea contractului în executarea căruia au fost generate.
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(3) Prestatorul nu va fi răspunzător în cazul unei pretenţii prin care se susţine că serviciile prestate sau
rezultatul lor încalcă un brevet sau drept de autor, dacă încălcarea pretinsă s-a bazat pe: 
i) o modificare neautorizată de Prestator, făcută de Achizitor, direct sau prin intermediul unor terţi, asupra
rezultatului serviciilor prestate sau produselor furnizate; sau
ii) o combinaţie între rezultatele serviciilor executate de Prestator sau produsele furnizate şi produse sau
servicii ale terţilor.

7.4 - Să respecte întocmai normele de calitate impuse de documentele, standardele şi normativele în vigoare. 
7.5 - Odată cu recepţionarea şi plata serviciilor prestate confmm conh·actului, prestatorul transferă toate 
drepturile pah·imoniale de autor asupra tuturor operelor create, aferente serviciilor livrate în cadrul acestui 
conh·act 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 -Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
8.2 -Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în timp util, toate info1maţiile necesare pentru 
asigurarea derulării serviciilor angajate. 
8.4-Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor lunar către prestator in termenul de 30 de zile.de la 
primirea şi înregistrarea facturii la regish·atura ANR. Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor 
prestate prin prezentul Conh·act lunar şi numai după aprobarea/recepţia fără obiecţiuni a livrabilelor aferente 
activităţilor şi numai în condiţiile din Caietul de sarcini. Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii 
acceptate de A.N.R., in contul pe care prestatorul se obligă să-l deschida la h·ezorerie. 
8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scmt timp posibil. 

9. Sancfiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9 .I - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în 
termenul prevăzut la mt. 8.4., Prestatorul m·e dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată 
la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 din Legea 72/2013 privind măsurile 
penh·u combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionisti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mnlt decat valoarea 
contractului. 
9 .2 - În cazul în cm·e, Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, îşi 
îndeplineşte cu întârziere obligaţiile sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Achizitorul m·e dreptul de a 
percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la mt. 3 alin. 21 din O.G. m.13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare penh·u obligaţii băneşti, precum şi peuhu reglementarea unor măsmi finauciar
fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor 
neprestate pentru fiecm·e zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dinh·e pă1ţi, în mod culpabil, dă 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea conh·actului şi de a pretinde plata de daune-interese, daca ulterior 
notificarii scrise adresată de către pmtea lezată, partea în culpă nu işi execută în mod corespunzator obligaţiile 
respective, în termen de 30 de zile de la primirea notificării. În cazul în care pmtea în culpă va îndeplini 
obligaţiile neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzator în tennenul menţionat mai sus, rezilierea nu va mai 
opera. 

Clauze specifice 

1 O. Garanţia de bună execufie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului, în cuantum de 10% din valoarea conh·actului fără TV A, valabilă 
pe o perioada cu 15 zile mai mare decat perioada de valabilitate a contractului. 
10.2-Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie - Prestatorul se obligă să constih1ie garanţia 
de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din preţul contractului fără TVA, adică 9.600,00 lei, în 
tennen de 5 zile lucrătoare de la semnarea conh·actului de ambele pă1ţi. Garanţia de bună execuţie se 
constituie în confmmitate cu prevederile art. 40 din HG m. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicm·e a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică a acordului
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite preteuţii asupra garauţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are 
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi acordând 
totodată un tennen pentrn remedierea lor, te1men care nu va putea fi mai mare de 5 zile lucrătoarn. 
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie confmm prevederilor art. 42, alin.2 din HG 
nr.395/2016 cu modificările şi completările ulteriom·e. 

11. Alte responsabilităfi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestm·e 
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
12.2 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile ofertei . 
12.3 - Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică are obligaţia de a se implica activ 
prin reprezentanţii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor 
care sunt în responsabilitatea beneficiarului şi de care depinde îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale 
prestatorului. 
12.4 Achizitorul 1ş1 asumă răspunderea pentrn veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea 
datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia prestatorului în vederea îndeplinirii Contractului. 
12.5 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate şi să certifice conformitatea astfel cum este 
prevăzut în Caietul sarcini. 

13. Recepfie şi verificări
13. I - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confonnitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13 .2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract.
Responsabili tehnici de contract desemnaţi:

din pmtea achizitorului:  Serviciul Comunicaţii Navale 

din pmtea prestatorului:  Projects Manager 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestm·ea serviciilor în timpul cel mai semi posibil de la 
semnarea contractului. 

(2) Îu cazul în cm·e prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului,
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de păt1i, termen care
se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărni faze a acestora, atunci pătiile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.
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14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul pătţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
14.5 -Achizitorul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care: 
- toate cerinţele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;
- rezultatele au fost aprobate de Achizitor, pe baza cerinţelor incluse în Contract.

15. Ajustarea preJului contractului
15. I - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestat01ului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
15 .2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

16. SubcontractanJilterţi susţinători-nu este cazul

17. Forţamajoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Fotţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foiţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă f01ţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte pă1ţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
17.5 - Pattea contractantă care invocă f01ţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mai·e de 6 luni, fiecare 
patte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetat·ea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

18. Modificarea Contractului, clauze de revizuire

18.l - Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, Părţile au dreptul de a conveni modificat·ea şi/sau
completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Pătţilor, rară a
afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de att. 221-222 din Legea nr.
98/2016, coroborate cu prevederile referitoat·e la controlul ex ante al modificărilor contractului.
18.2 - Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz şi în nici un fel, rezultatul procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Prestatorul a fost declarat
câştigător în cadrul procedurii de atribuire.
18.3 - Pattea care propune modificat·ea 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 la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. Modificarea va
produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect. Acceptarea modificării poate rezulta şi din
faptul executării acesteia de către ambele părţi.
18.4 - Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor şi
performanţelor Prestatorului în cadrul Contractului. Modificarea 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.
18.5 - Clauzele de modificare ale contractului se pot referi, rat·ă a se limita la:

(i) Variaţii ale activităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului
( diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial (în contract) si cele real prestate, fără modificarea
caietului de sarcini);
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(ii) În cazul aplicării prevederilor referitoare la necesitatea extinderii duratei de prestări servicii.
(iii) În cazul înlocuirii Prestatornlui cu un subcontractant/prestator sau, respectiv, cu o asociere din

care face parte uuul sau mai mulţi dintre subcontractanţii/prestatori Prestatorului.

19. Încetarea contractului
19 .1 - Prezentul contract încetează îu următoarele situaţii: 
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le reviu confonn prezentului contract şi

legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din păt1i 1111 îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile
contractuale.
19.2 - În situaţia rezilierii, totale/pm1iale din cauza neexecutării /executării parţiale 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.
19.3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.
19.4 - 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 denuntarii.
19.5 - 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 dintrn 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 încălcare 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 modificăt·ii contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.
19.6-Achizitornl poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi
şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul terează sau cesionează cu încălcarea
prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
19. 7 - Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează cu prevederile în
materie ale Codului Civil în vigoare.

20. Soluţionarea litigiil01·
20.1 - Pă1ţile vor depune toate efmturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, pă1ţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
competente. 

21. Limba cm·e guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

22. Comunicări
22.1 - (1) Orice comunicare între pătţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris, 

(2) Orice document scris trebuie îmegistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
22.2 - Comunicările între pă1ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicăt·ii. 
22.3 - Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite 
în prezentul Contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 
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23. Legea aplicabilă contractului 
23. I - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Pă11ile au înteles să încheie azi .JŞ_._9_2,_,}9,ţl.,prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare paite. 

ACHIZITOR, 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

PRESTATOR, 
S.C. SOFT BUSINESS UNION S.R.L.

7 


