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Contract snbsecvent de furnizare nr. 4 la acordnl-cadru nr.116272/30,10.2019 

1. Părţile contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, nr. I, telefon 0241/616124,
fax 0372/416807, înfiinţată în baza Legii nr.412/2002, cod fiscal 11055818, cont trezorerie 
RO49TREZ23F84500020010SX, Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată prin Director General 
Cosmin-Laurenţiu DUMITRACHE, denumita in continuare achizitor, pe de o paite 
şi 

KASANDRA IMPEX S.R.L. cu sediul în Tulcea, Str. Spitalului, Nr. 18, bl.B2, se.A, ap.7 Sector/Judeţ 
Tulcea, Fax: .0340104230, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerţului sub nr, .J36/506/1996, Cod 
unic de înregistrare: RO 8925703,  reprezentată legal prin administrator ,în calitate de Furnizor, pe de 
altă parte. 

2. DefiniJli

2.1 -în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - pătţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pre/ul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. pl'Oduse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le fumizeze achizitorului;
e, sel'vicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi
transpottul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
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, destina/le finală - locul unde furnizoml are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de
Cometţ (CIC);
i. f011a majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afara contrnlului oricărei pă1ţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi
cai·e face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
războaie, revohiţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrnfe naturale, restricţii apămte ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat foiţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;



j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care pă1tile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Inte1pretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la fmma 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 preJul contractului 
4.1. - Furnizam! se obligă: 

Clauze obligatol'ii 

- să furnizeze respectiv să vandă, să livreze„ Carburant fără acciză pentru nave", de Ia depozitul /statia
furnizorului, pentru LOT I CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA, LOT 2 CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAŢI, LOT
3 CĂPITĂNIA ZONALĂ DROBETA TURNU SEVERIN, LOT 4 CĂPITĂNIA ZONALĂ GIURGIU, LOT 5
CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA, în condiţiile prevăzute în Acordul-cadru nr.116272/30,10,2019.
Codul de clasificare CPV09134220-5-Motorina, 09132100-4 Benzină
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare „ Carburant fără acciză pentru nave",
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil fumizorului de către achizitor,este este cel prevăzut în ofetta de preţ şi
Comunicare rezultat procedură, şi este prevăzut în Anexa nr, 1,

5, Dm·ata contmctului 
5.1 - Durata prezentului contract este pană la 31.12.2022. 
Prezentul contract intră în vigoare de la data înregistrării ANR, semnat de ambele părti. 

6. Documentele contractului
6. I - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) certificate de garanj/e, certificate de calitate;
e) garanţia de bună execuJ/e;
f) angqjamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
g)contractele încheiate de furnizor cu subcontractanfii, dacă este cazul.
h)dec/araJiile noilor subcontractanJi (dacă este cazul) prin care îşi asumă respectarea prevederilor
caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către prestator la ofertă, aferentă activ/tă/ii supuse
subcontractării

7. Obligajiile principale ale furnizorului
7.1 - Furnizorul se obligă să fumizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în confo1mitate cu 
obligaţiile sumate prin prezentul contract. 



7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică. 
7.3 - Furnizorul se obligă să fumizeze produsele în perioadele/la datele convenite. 
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentl'u sau în legatură cu produsele achiziţionate, 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 căh·e achizitor. 
7.5-Furnizorul se obligă să livreze produsele însotite de următoarele documente : 
-factura în original pe care se specifică denumirea integrala a produsului şi codul acestuia, numărul
contractului la care se refera produsele livrate ;
-avizul de însoţire marfă;
-certificate de calitate şi conformitate ;
-nota de greutate ;
-bulentin de analiză /raport încercări emis de laborator atestat RENAR
-fişă de securitate a produsului
7.6-Fumizorul se obliga sa efectueze toate aranjamentele necesare pentru asigurarea activităţilor de livrare.
7.7-Fumizorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru orice produs lipsă sau care nu corespunde
specificaţiilor tehnice de produs din caietul de sarcini şi ofe1ta tehnică, constatate la recepţia calitativă care va
fi înlocuit de furnizor pe propria cheltuială.
-Completarea şi înlocuirea acestor produse se va face în maxim 48 de ore de la sesizare.
-în cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului, în termen de 48 ore de la constatarea
acestora de către autoritatea contractanta, fumizornl fiind obligat să înlocuiască/remedieze în termen de 3 zile
lucrătoare produsul.

8. Obligaţiile principale ale achizitol'Ului
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract în contul indicat de furnizor. 
8.2- Achizitornl se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul de 30 de zile 
de la primirea facturii. 
8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitoml îşi onorează obligaţiile, 
fumizorul va relua livrarea produselor în cel mai scu1t timp posibil. 

9. Sancţiuni pentru nefndeplini rea culpabilă a obligajlilor 
9.1.În cazul în care furnizorul îşi îndeplineşte necorespunzător sau cu întârziere sau nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile principale asumate prin contract, acesta va supmta penalităţi de 0,1 % pe zi, calculate la 
contravaloarea produselor nelivrate în termenul convenit sau necorespunzătoare, până la acoperirea integrala 
a prejudiciilor suferite de beneficiar. într-o asemenea situaţie, beneficiarul are dreptul să considere conh·actul 
reziliat de plin drept, pentru o întârziere în executie mai mare de 3 (trei) zile. 
9 .2.în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la data primirii acestora, acesta 
are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 %, calculate pentrn fiecare zi de întârziere, din 
plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, cu excepţia situaţiei în care plata este condiţionată 
de aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli de căh·e ordonatorul principal de credite. 
9.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 %, calculate 



pentru flecat·e zi de întârziere din valoarea produselor nelivrate sau livrate cu întârziere, penalităţi ce se vor 
reţine din c/val facturii emise de furnizor, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
9.4.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 
dreptul pătţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
9 .5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizornlui, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru pattea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

I O. Gamnţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Flllnizorul se obligă să constituie garanţia de bµnă execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data semnării contractului, în cuantum de ;'112.)€0 lei, reprezentând 10% din valoat·ea fără TV A, a 
contractului subsecvent de furnizare. 
Modalitate de constituire a garanţiei de bună execuţie - conform prevederilor mt. 40 din Norme aprobate prin 
HG 395/2016. 
(1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancm· sau printr-un instrument de
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile
legii, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicându-se corespunzător.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă
are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă pătţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele
datorate pentru facturi paiţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în
documentaţia de atribuire.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii
contractante, la o bancă agreată de ambele pătţi.
(5) în cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator

economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la 
dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin ( 4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia. 
(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi
(5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent,
fără TVA.
(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă
urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele
datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în
contractul de achiziţie p1.1blică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat,
precum şi despre destinaţia lui.
(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot
fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii
Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în
favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este puttător de dobândă în favoarea contractantului.
10.2. Achizitorul are dreptul de a emite preten\ii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul
în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei



pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât 
contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, 
patţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de 
executat. 
I 0.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie constituită în baza contractului subsecvent, 
în conformitate cu prevederile art. 42 din Norme aprobate prtin H.G. nr. 395/2016. 
10.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
constituil'ii garanţiei de bună execuţie. 
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

11. Recepjie, inspecjli şi teste
I LI - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din oferta tehnică prezentată. 
11.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor, respectiv sediul achizitorului. 
11.3. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor tehnice, achizitorul 
are dreptul să îl respingă, iar fumizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract. 
11.6 - Daca la momentul recepţiei există indicii că produsul livrat nu corespunde calitativ ofertei telmice 
(notificând despre aceasta telefonic il'nediat furnizornlui şi în scris în termen de 24 ore) achizitorul are 
dreptul de a solicita, pe cheltuiala fumizorului, prelevrarea mostrelor, testarea produsului printr-un inspector 
independent, agreat de ambele păt1i contractante.Dacă în urma testării produsul nu corespunde cerinţelor 
din caietul de sarcini/oferta telmică a furnizorului, achizitorul are dreptul să-l refuze.In cazul stabilil'ii unor 
diferenţe cantitative din vina furnizornlui atunci în maxim 48 ore furnizorul va tril'nite o altă cisternă cu 
cantitatea cerută de achizitor şi factura emisă din nou.Dreptul achizitorului de a recepţiona , inspecta , de a 
testa şi, dacă este necesar , de a respinge , nu va limita sau amâna datorită faptului că produsul a fost 
recepţionat, inspectat şi testat de furnizor , cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului , 
anterior livrării acestora la destinaţia finală. Cheltuielile ocazionate de emiterea certificatelor de calitate şi 
garanţie ( declaraţiilor de conformitate) a întregii documentaţii care atestă calitatea vor fi suportate de 
furnizor. 
11.7-Furnizorul va transmite achizitorului documentul care însoţeşte produsele -aviz de însoţil'e şi /sau 
factură fiscală. 
11.8-Cettificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 
11.9- Recepţia cantitativă a Produselor furnizate se execută de către comisia de recepţie a Achizitornlui, în 
prezenţa delegatului Furnizorului, la locatia Furnizorului/ Achizitorului. 
11.1 O-Rezultatul recepţiei cantitative şi calitative este consemnat în procesul verbal întocmit si semnat atat 
de comisia de recepţie a Achizitorului cât şi delegatul Fmnizorului. 
11.11- Riscul de pierdere sau deteriomre a Produselor, precum şi obligaţia de a suporta cheltuielile generate 
de Produse trec de la Fumizor la Achizitor în concordanţă cu reglementările INCOTERMS 2000 aplicabile 
condiţiei de livrare stabilită 



11.12-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. 
11.13- 1n situaţia în oare între cantitatea încărcată şi măsurată de către furnizor în rafinărie sau depozit cu 
instrumente de măsura acreditate din punct de vedere metrologic şi cantitatea de produse cântărită/măsurată 
de către Achizitor, la momentul recepţiei/acceptării, cu instrumente de măslll'ă acreditate din punct de vedere 
metrologic, există o diferenţă care nu este mai mare de 0.4% (inclusiv) din cantitatea masurată de către 
Furnizor, se prezumă în mod absolut că este corectă cantitatea masurată de către furnizor, Achizitorul având 
obligaţia de a plăti respectiva cantitate. 

12. Livrarea şi documentele ca/'e fnsojesc produsele
12.1-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.
12.2-Furnizorul va transmite Achizitorului utmătoarele documente odată cu expedierea Produselor:
-avizul de însoţire marfă;
-certificate de calitate şi conformitate ;
-nota de greutate ;

-bulentin de analiză /rapott încercări emis de laborator atestat RENAR
-fişă de securitate a produsului
12.3-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.
12.4- Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor

de recepţie a produselor.

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. 
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 3 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 Ia 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 alte drepturi pe care achizitorul Ie poate avea faţă de furnizor prin contract.

14. Ajustarea prejulul contractului
14.1- În conformitate cu art. 164 din Norme aprobate prin HG 395/2016, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul in care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în 
urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al 
căror efect se reflectă în creşterea /diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 



contractului.Pentru a resecta principiul transparenţei , posibilitatea de ajustare a preţului va fi precizată atât 
în documentaţia de atribuire căt şi în contractul care urmează să fie încheiat. 
14.2- Ajustarea preţului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de 
către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale al căr01· efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. 
Preţul unitar inclus în propunerea financiară se menţine fix pe o perioadă de 4 luni de la data l imită de 
depunere a ofertei. 
După această perioadă preţul se va ajusta în situaţia în care pe piaţă se înregistrează condiţii în urma cărora 
se constată creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei, al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului/contractului
subsecvent. 

în acest sens, se acceptă ajustarea preţului pentru combustibil în funcţie de preţul practicat de ofertant în 
momentul achiziţiei, determinat de modificări ale preţurilor de referinţă, cotaţii bursiere ale preţurilor de Ia 

. rafinării, ale accizelor şi ale altor taxe şi impozite. 

15. Subcontmctanji1/te11i
15. l - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
15.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la 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 la contl'act.
15.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte pattea sa din
contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc pattea
101· din contract.
15.4 - înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către fumizor în perioada de implementare a contractului
poate interveni în următoarele situaţii:
1) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofettă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind

realizate de subcontractanţi,
2) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care
serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea
subcontractării acestora,
3) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.

În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, prestatorul
are obligaţia de a prelua pattea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest
suboontractant cu un nou subcontractant.
15.5 - Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă
respectarea prevederilor caietului de sal'Cini şi a propunerii telmice depuse de către prestator la ofertă, aferentă
activităţii supuse subcontractării.
15,6 - 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.
15.7 - Prestatorul se angajează că prin actul incheiat cu tertul sustinator isi asuma obligatia de a garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament potrivit dispozitiilor art. 50 alin (]) din

1 În cazul contrnctelor care presupun şi servicii accesorii :furnizării 



Norme aprobate prin HG 395/2016. Prestatorul cedeaza catre autoritatea contractanta cu titlu de garantie, 
toate drepturile sale de a urmari orice pretentie la daune pe care ar putea sa o aiba împotriva tertului sustinator 
pentm nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm încheiat intre acestia. 

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului
16.1-Furnizorul are obligaţia de a-si îndeplini obligatiile contractuale de furnizare în perioada/pel'ioadele
înscrise în graficul de livrare.
16.2-Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului fumizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligaţia
de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare
se face cu acordul pă1ţilor, prin act adiţional.
16.3-În afara cazului în care achizitornl este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi fumizorului.

17. Rezilierea contractului
17, I-Contractul se reziliază de drept, cu plata de daune interese pentru prejudiciul direct, la simpla notificare
prealabilă a pă1ţii lezate şi fără vreo altă f01malitate de punere în întârziere, în cazul în care cealaltă parte nu
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate.
17 .2-Fumizorul acceptă şi înţelege expres că, pe perioada valabilităţii prezentului Contract, Achizitorul
are dreptul de a denunţa unilateral Contractul, prin transmiterea către furnizor a unei notificări scrise cu
30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri:
17 ,2,1-A luat la cunoştinţă de faptul că la momentul atl'ibuirii contractului, furnizorul se află într-una
dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire, în temeiul att. 164
din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea mrni 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 ait. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de att. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentrn 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 a1t. 18 1 -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 ait. 32-35 şi att. 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 ulterioai·e, sau finanţarea terorismului, prevăzută de ait. 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 aiticolului I din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 



17,3-Autoritatea contractantă denunţă contractul de achiziţie publică/acordului-cadru dacă operatorul 
economic se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit att. 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) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autol'Îtatea 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) a11toritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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; 

b) operatorul economic s-a făcut vinovat 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, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 
documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină infmmaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă infmmaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului 
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 
respectivul operator economic. 
17 .3. I-În sensul dispozi\iilor alin. (I) lit. c ), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă 
de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de 
concurenţă de tip cattel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

17.3.2-În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 
plauzibile pentru .a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofeltele sau solicitările de patticipare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici patticipanţi la
procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor 
nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de
atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

c) un ofe1iant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de pruticipare, atât individual cât şi în
comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

d) un ofe1iant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 



17.4-Are loc o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 
constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, ca urmare a acestui fapt, contractul nu 
ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului. 

18. Încetarea contractului
18.1. - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- pătţile convin de comun acord încetarea contractului;
- expirarea duratei contractului;
- neândeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din
pătţi;

- în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi,
caz în care contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, 
datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie. 

19. Fo11a majoră
19.1 - Foiţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează pătţile contractante de răspunderea pentrn neîndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinit-ca Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau patţilor până la apariţia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte pătţi apariţia situaţiei
de fotţă majoră în termen de 2 ( două) zile lucrătoare de la producerea acesteia, urmând ca un cettificat sau
un alt document de la autoritatea competentă să certifice apariţia situaţiei de forţă majoră să fie trimis
celeilalte părţi.
19.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 (treizeci) de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract,
fără ca vreuna dintre pă1ţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. SoluJiona/'ea litigiilor
20.l - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile 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 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din Constanţa.

21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvemează 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 înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.



23. Legea aplicabilă contractului
23, 1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România,

 Responsabili de contract desemnaţi:
din pattea achizitorului: ________ e-mail _____ _ 

- din pattea furnizorului:

Păr\ile au înţeles să încheie azi ____ prezentul contract în 2 ( două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
pa1te. 

ACHIZITOR --AUTORITATE I DIRECT 
,__ _ 

·-

�� 

. ' 

FURNIZOR 
I<ASANDRA IMPEX SRL 

ADMINISTRATOR 



Anexa nr. 1 la Contractul snbsecvent de furnizare nr.4 ,...._ ____ _,__/ _____ ---1. 

Lotnl1 CAPITĂNIAZONALĂ TULCEA 
Perioada (2022) Cantitate /litri) Pret unitar/lei/D Valoare /lei fără TVA) 
Benzină 3,000 3.70 
Motorină 28.000 3.75 

Lotul 2 CAPITĂNIA ZONALĂ GALA I 
Perioada 2022 Cantitate litri Pre unitar lei/I 
Motorină 10.000 3 75 

Lotul 3 CAPITĂNIA DROBETA TURNU SEVERIN 
Perioada 2022 Cantitate litri P1·e unitar lei/I 
Motorină 10.000 3,75 

Lotul 4 CAPITĂNIA ZONALĂ GIURGIU 
Perioada (2022) Cantitate litri Pre unitar lei/I 
Motorină 10.000 3 75 

Lotul 5 CAPITĂNIA ZONALĂ CONSTANTA 
Perioada 2022 Cantitate (litri) 
Motorină 20.000 

TOTAL fT otl+Lot2+Lot3+Lot4+Lot5) 
Perioada (2022) 
Benzină 
Motorină 

ACHIZITOR 
AUTORITATEAN 

fDIRECTO 

Cantitate <Litri\ 
3.000 

78.000 

Pre unitar lei/I 
3,75 

0

11.100 
105,000 

Valoare Ici fără TV A 
37.500 

Valoare ei fără TV A 
37,500 

Valoare lei fă1·ă TVA 
37.500 

Valoare lei fă1·ă TVA 
75.000 

Valoare (lei fără TV A) 
11.100 
292.500 

FURNIZOR 
KASANDRA IMPEX SRL 

ADMINISTRATOR  
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