
 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  

 

1. Părți contractante 
 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, nr. 1, telefon 0241/616124, 
fax 0372/416807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie RO51TREZ23F845000203003X, Trezoreria 
Municipiului Constanţa, reprezentată prin Director General Dumitrache Cosmin -Laurentiu  şi Director 
Economic Cristina Călinţaru, denumita in continuare achizitor, pe de o parte 
 
și 
 
............................................. cu sediul în ................................., nr. .........................., 
....................,telefon/fax .............................., număr de înmatriculare ......................  cod fiscal 
............................. cont TREZORERIE: ................................................,reprezentată prin Director General  
....................................., 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 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 achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării 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. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 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 oricărei 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 forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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 contractului 



4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciilor de asigurare facultativă pentru avarii și furt “CASCO” pentru 
autovehicule, serviciilor de asigurare nave împotriva tuturor riscurilor, serviciilor de asigurare a clădirilor, 
bunurilor și stocurilor împotriva tuturor riscurilor, serviciilor de asigurare de răspundere civilă “RCA” 
pentru autovehicule. 
- Cod CPV - 66514110-0- asigurare “CASCO” pentru autovehicule 
- Cod CPV - 66513200-1- asigurare “CASCO” pentru clădiri 
- Cod CPV - 66514150-2 asigurare “CASCO” pentru nave  
- Cod CPV -66516100-1- asigurare de răspundere civilă “RCA” pentru autovehicule 
 
4.2  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor  este de 
.......................lei, conform ofertei financiare prezentate și comunicării rezultatului procedurii, și râmâne 
ferm pe toată perioada de derulare a contractului.  
4.3. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract în contul indicat de prestator. 
4.4.Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 
4.5. Prestatorul se obligă să emită și să predea autorității contractante polițele de asigurare înainte de data 
intrării în vigoare a acestora (cu cel puțin cu 5 zile înainte), pe bază de proces verbal de predare-primire, 
astfel încât achizitorul să poată plăti preţul serviciilor către prestator în termen de maximum 2 (două) zile 
de la data înregistrării procesului verbal și 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 derulare a contractului, în vederea emiterii de polițe de asigurare pentru bunurile noi achiziționate. 

 
5. Cantitatea previzionată  
5.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi furnizate este: 

 LOTUL nr. l -asigurare “CASCO” pentru autovehicule – 87 buc, 
 LOTUL nr.2 - asigurare “CASCO” pentru clădiri – 31 buc, 
 LOTUL nr.3 - asigurare “CASCO” pentru nave- 81 buc, 
 LOTUL nr.4 - asigurare “RCA” pentru autovehicule- 87 buc. 

 
6.  Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data intrării în vigoare, în baza căruia se vor emite 
periodic polițe de asigurare în funcție de data scadentă a polițelor anterioare. 
Prezentul contract intră în vigoare de la data înregistrării ANR, semnat de ambele părti. 
 
7.Documentele contractului 

7.1 - Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) garanţia de bună execuţie; 
d) condițiile de asigurare 
e )polițele de asigurare 
 

8.Standarde 
8.1.Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 
propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 
 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului  
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 performanţele prevăzute în propunerea 
tehnică și caietul de sarcini, anexe la contract.  
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 principale ale achizitorului 
10.1 – 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. 
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii 
de către acesta.  
 

                                                    Clauze specifice 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului, în valoare de ................... lei, reprezentând 10% din valoarea 
fără TVA, a contractului de servicii.                                              
Modalitate de constituire a garanţiei de bună execuţie - conform prevederilor art. 40 din Normele 
metodologice aprobate prin H.G. nr.395/2016.  
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, care devine anexă la contract.  
11.2. 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 garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de 
a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  
11.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie constituită în baza contractului de servicii, 
în conformitate cu prevederile art. 42 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 
11.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
constituirii garanţiei de bună execuţie.   
11.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  

 
12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1.  Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 
12.2.  La fiecare serviciu de asigurare se va întocmi un Proces verbal semnat de ambele părți. 
12.3. În situaţia în care la recepţia serviciilor, nu corespund cerinţelor caietului de sarcini și propunerii 
tehnice prezentată de prestator, plata contravalorii serviciilor ce fac obiectul contractului urmează a se 
efectua numai după livrarea integrală calitativă şi cantitativă a serviciilor contractate, nefiind premise plăţi 
parţiale din partea achizitorului pentru obligaţii îndeplinite parţial de către prestator. Eventualele remedieri 
se vor efectua pe cheltuiala prestatorului.     
 
13. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire  

13.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau 
completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta 
caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare. 
13.2. Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de 
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat câștigător în 
cadrul procedurii de atribuire. 
13.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 
modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 19 Comunicarea între Părți cu cel puțin 5 zile 
înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. 



13.4. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act 
adițional. Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți. 
13.5. Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și 
performanțelor prestatorului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul 
atingerii obiectului Contractului, care constă în Produsele pe care prestatorul se obligă să le prestaeze în 
conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale și conform cerințelor din Caietul de 
Sarcini. 
13.6. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la: 

(i) Variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferențele dintre 
cantitățile estimate inițial (în contract) si cele real prestate, fără modificarea caietului de sarcini); 

(ii) Necesitatea extinderii duratei de furnizare a produselor. 
 

14. Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora, dacă este cazul 

14.1. Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți. 
14.2. Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu 
respectarea prevederilor stipulate la capitolul 19 – Comunicarea între Părți din prezentul Contract, ca 
urmare a: 

(i) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care 
ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de achizitor, astfel 
cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau 

(ii) concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței prestatorului în 
cadrul Contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra 
Termenului/Termenelor de livrare și/sau asupra prețului Contractului și/sau asupra Produselor, 
astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele soluțiilor, cuantificate devin Modificări 
Contractuale, putând conta în: 

- prelungirea Termenului/Termenelor de livrare și/sau 
- suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de 

prestator și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi  asociat cheltuielilor 
suplimentare. 

14.3. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor 
circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica livrarea serviciilor sau care 
pot genera o suplimentare a prețului Contractului. 
Autoritatea contractantă poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor 
stipulate la capitolul 10 - Obligaţiile principale ale achizitorului, cu respectarea prevederilor contractuale și 
cu respectarea Legii. 
14.4. În cazul în care prestatorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
unei erori, omisiuni, viciu în cerințele achizitorului și prestatorul dovedește că a fost în imposibilitatea de a 
depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, prestatorul notifică achizitorul, 
având dreptul de a solicita modificarea contractului. 
 
15. Subcontractanţi1/terţi 
15.1 - Prestatorul are obligaţia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
15.2 - (1) Prestatorul 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 contract. 
15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
15.4 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a 
contractului poate interveni în următoarele situaţii:   

                                                 
1 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării 



   1) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă 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 partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a 
înlocui acest subcontractant 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 sarcini şi a propunerii tehnice 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  - În cazul in care in contractul de subcontractare subcontractantii isi exprima 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 confirmata prin documente agreate de 
toate cele 3 parti, respectiv achizitor, prestator si subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci 
cand, in mod nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
15.8 - În 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 partea 
din contract ce face obiectul respectivului angajament. 
15.9 - 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. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică 
/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,  aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 
Prestatorul  cedeaza catre autoritatea contractanta cu titlu de garantie, toate drepturile sale de a urmări 
orice pretenție la daune pe care ar putea să o aibă împotriva tertului sustinator pentru nerespectarea 
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm incheiat intre acestia. În acest sens, se poate realiza o cesiune 
a drepturilor prestatorului către achizitor, cu titlu de garanţie. 
 

 
16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
16.1.În cazul în care achizitorul nu onorează plățile în termenul stabilit acesta are obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu  0,1%, calculate pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuată, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
16.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul îşi îndeplineşte necorespunzator sau cu întârziere sau 
nu își îndeplinește obligatiile principale asumate prin contract atunci achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă  echivalentă cu 0,1%, calculate  pentru fiecare zi de întârziere din 
valoarea serviciilor nelivrate sau livrate cu întârziere, penalităţi ce se vor reţine din c/val decontului de 
prime emise de furnizor, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
16.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
16.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă achizitorul dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 
 
17.  Încetarea contractului 
17.1. Prezentul contract încetează  atunci când intervin următoarele cauze: 

  - expirarea termenului pentru care a fost încheiat, 
  - acordul de voinţă al părţilor, 
  - imposibilitatea fortuită de executare. 



17.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii 
prejudiciate de a cere rezilierea de plin drept a contractului de prestari servicii şi de a pretinde daune-
interese. Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra prestaţiilor efectuate deja şi scadenţe. 
Rezilierea va opera fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti. 
17.3 Prestatorul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are 
dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către prestator a unei notificări scrise cu 30 zile 
lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri: 
17.3.1. Prestatorul se află într-una dintre situațiile prevăzute  la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv 
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracțiuni : 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;   
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea 
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.   
17.3.2. Are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, contractul 
nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului. 
17.4. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului- cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a)  a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin cam se 
constata încălcarea acestor obligaţii; 
b)  se află în procedura insolvenţei sau în lichidam, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
c)  a comis o abatem profesională gravă care îl pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin otice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
d)  autoritatea 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 mal 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; 
h)  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 sa prezinte 
documentele justificative solicitate; 
i)  operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii 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. 
17.4.1. In sensul dispoziţiilor alin.(1) 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 cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă, 
17.4.2. 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 legătura eu procedura în cauză în următoarele situaţii, 
reglementate cu titlu exemplificativ, 
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi 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 ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât 
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 
d)  un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuala/in comun cu alţi operatori 
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 
17.4. Are loc o încalcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a  
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. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6- 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 părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi prestatorul 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. 



19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti din România.  
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
21. Comunicări 
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 

 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Responsabili de contract desemnați: 
- din partea achizitorului: .........................., e-mail:….................. 
- din partea prestatorului: ……………….., e-mail:...................... 
 
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.  
 
 

               ACHIZITOR   PRESTATOR 
AUTORITATEA  NAVALĂ  ROMÂNĂ                                   ..................................................... 
          DIRECTOR   GENERAL                                                           DIRECTOR GENERAL                                                       
                                                          

         
 

       
                                                    


