
ACORD - CADRU DE ACHIZITIE PUBLICĂ DE PRODUSE 
NR . ...... f?. .f!. /.. 3.. T.. ...... .. i .... �:!.: .<J. i:: ,?:(Q 6.�

Prezentul acord-cadru de achiziţie publică de produse, denumit în continuare "acord-cadru", s-a încheiat 
având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, 

încheiat în data de [27/07/2022], întrn: 

1. Pă1iile acordului-cadru

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Constanţa, str. Incintă Po1t nr. 1, judeţul 
Constanţa, Cod poştal 900900, tel 0241/616124, cod de înregistrare fiscală I 1055818, Cont Trezorerie 
RO95TREZ23F845000203030X, deschis Ia Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată prin 
Director General Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE , în calitate de "Promitent achizitor", pe de o parte 

ŞI 

CELEBRIS 2008 SRL, cu sediul în Constanţa, Prelungirea SG. Nicolae Grindeanu, nr. 6, Lot I, 
Tronson 3, Etaj 2, Ap. 18, număr de înmatriculare J13/2660/2008, cod de înregistrare fiscală RO 24242737, 4, 
reprezentată prin Administrator , în calitate de "Promitent fnruizor", pe de altă pa1te, 

denumite, în continuare, împreună "Părţile" şi care, având în vedere că: 

• Promitentul-achizitor a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziţia de "LOTJ - Furnizare
documente nefa/sificabile" , cod CPV 22450000-9 Imprimate nefalsificabile, iniţiată prin transmiterea
Invitaţiei de paiticipare nr. 63255/ 12.07.2022.

• Prin Rapmtul procedurii de atribuire nr. 68845 din data de 26.07.2022 Promitentul-achizitor a declarat
câştigătoare oferta Promitentului-furnizor CELEBRIS 2008 SRL

au convenit încheierea prezentului Acord-cadru, în condiţiile în care pă1ţile promitente rămân 
neschimbate pe toată durata de desfăşurare. 

2. Scopnl Acordului - cadru
2.1 - Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna

contractele subsecvente de furnizare produse ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării 
prezentului acord-cadru. 

2.2 - Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea de documente 
nefalsificabile, cod CPV 22450000-9 Imprimate nefalsificabile, conform caietului de sarcini şi ofe1tei declarată 
câştigătoare ce fac patte integrantă din prezentul acord-cadru. 

3. Durata Acordului - cadru
3.1- Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni de la data semnării acestuia de către ambele părţi. 
3.2 - Acordul-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi a înregistrarii la 

Registratura ANR. 
3.3 - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data îndeplinirii ultimului contract 

subsecvent. 

4. Preţul unitar al produselor
4.1 - Preţurile unitare ale produselor ce fac obiectul prezentului acord-cadru sunt cele incluse de 

promitentul-furnizor în propunerea financiară şi centralizatorul de preţuri, cai·e se constituie în Anexa nr. 3 la 
prezentul acord-cadru. 

4.2 - Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este în sumă de 835.550,00 Lei, exclusiv TV A. 



5. Cantitatea previzionată
5.1 - Cantităţile previzionate/estimative minime şi maxime ale acordului cadru sunt: 
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Nr. Denumire Preţ Cantitate Cantitate Valoare Valoare 
Crt. unitar min. (buc) max. (buc) minimă/Lei maximă/Lei 

(lei) [2x3] [2x4] 

o 1 2 3 4 5 6 
1 Carnet de marinar CM 24.50 500 5000 12,250.00 122,500.00 
2 Brevete BV 25.50 1000 4000 25,500.00 102,000.00 
3 Ce1tificate de capacitate CC 25.50 500 3000 12,750.00 76,500.00 
4 Atestate ABV 1.70 500 10000 850.00 17,000.00 
5 Atestate ACC 2.40 500 5000 1,200.00 12,000.00 
6 Atestate FOC 2.50 500 4000 1,250.00 10,000.00 
7 Atestate FLG 2.80 500 1500 1,400.00 4,200.00 
8 Atestate SOT 2.60 500 3000 1,300.00 7,800.00 
9 Atestate SCT 2.70 500 3000 1,350.00 8,100.00 
10 Atestate SLG 2.90 500 1500 1,450.00 4,350.00 
li Atestate SSO 2.90 200 1000 580.00 2,900.00 
12 Atestate PBS 5.50 300 600 1,650.00 3,300.00 
13 Atestate BRS 5.50 100 500 550.00 2,750.00 
14 Atestate FIGF 5.50 500 800 2,750.00 4,400.00 
15 Atestate SIGF 7.50 100 300 750.00 2,250.00 
16 Atestate FPOW 7.50 10 200 75.00 1,500.00 
17 Atestate SPOW 7.50 10 200 75.00 1,500.00 
18 Atestate AR 15.00 10 20 150.00 300.00 
19 Folii securizare - CM, BV, CC 3.40 5000 10000 17,000.00 34,000.00 
20 Elemente securizare atestate şi 

atestate speciale - timbre 2.50 8000 13000 20,000.00 32,500.00 
autocolante argintii 

21 Elemente securizare - timbre 
1.00 10000 17000 10,000.00 17,000.00 

aplicate la prelungire CM 
22 Carnet de serviciu 20.50 2000 3500 41,000.00 71,750.00 
23 Folie securizare - Carnet de 

4.80 2000 3500 9,600.00 16,800.00 
serviciu 

24 Document de atestare 25.50 2000 3500 51,000.00 89,250.00 
25 Folie de securizare pentru 

3.40 2000 3500 6,800.00 11,900.00 
Documentul de atestare 

26 Document unic care combina 
certificatele de calificare ale 20.50 2000 3500 41,000.00 71,750.00 
uniunii si carnetul de serviciu 

27 Folie securizare - Document 
unic care combina certificatele 
de calificare 4.80 2000 3500 9,600.00 16,800.00 
ale uniunii şi carnetul de 
serviciu 

28 Certificat de Ambarcaţiune şi 
24.00 2500 3000 60,000.00 72,000.00 

Agrement (CAA) 
29 Caite de Identitate 

Ambarcaţiune de Agrement 27.00 250 600 6,750.00 16,200.00 
(CIAA) 

30 Atestate Certificate de bucătai· 
7.50 10 300 75.00 2,250.00 

maritim 
Valoare totală minimă Acord Cadru (Lei fără TVA): 338.705,00 

Valoare totală maximă Acord Cadru (Lei fără TVA): 835,550.00 
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6. Ajustarea preţului acordului-cadru
6.1 -Preţurile unitare ale produselor sunt ferme şi nu se ajusteză pe durata de valabilitate a acordului

cadru. 
6.2 - Prin excepţie de la prevederile ait. 6.1, preţul unitar al produselor, respectiv preţul acordului-cadru 

poate fi ajustat 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 căror 
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preţurile ofertate. 

7. Obligaţiile promitentului - furnizor
7.1 - Promitentul - furnizor se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul

achizitor să furnizeze documentele nefalsificabile, să respecte condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi 
acceptate prin propunerea tehnică, constituite ca anexe la prezentul acord-cadru. 

7.2 - Promitentul - furnizor se obligă să furnizeze produsele astfel cum au fost prevăzute în acordul
cadru, ori de câte ori Promitentul-achizitor solicită acest lucru. 

7.3 - Promitentul -furnizor se obligă să despagubească promitentul-achizitor împotriva oricăror: 
a) 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
legatură cu produsele achiziţionate, şi
b) 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 achizitor

7.4 - Promitentul - furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
acord-cadru. 

8. Obligaţiile promitentnlni - achizitor
8.1 - Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului

furnizor, să achiziţioneze produsele în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 
8.2. - Promitentul-achizitor se obligă să achite preţul produselor, în condiţiile şi la teimenele prevăzute 

în contractele-subsecvente atribuite Promitentului-furnizor. 
8.3. - Promitentul - achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord
cadru, cu excepţia cazului în care promitentului furnizor declară că nu mai are capacitatea de a răspunde 
solicitărilor. 

8.4. - Promitentul - achizitor se obligă să pună la dispoziţia Promitentului-furnizor în timp util toate 
informaţiile necesare executării corespunzătoare a obligaţiilor contractuale. 

9. Documentele acordului cadru
9.1-Documentele care fac parte integrantă din acordul-cadru sunt (cel puţin): 

a) caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare - Anexa nr. I 

b) propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare -Anexa nr. 2
c) propunerea financiară şi centralizatorul de preţuri, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din

perioada de evaluare - Anexa nr. 3 
d) angajamentul ferm de susţinere din paitea unui terţ- nu este cazul
e) acordul de asociere - nu este cazul
t) contractul de subcontractare - nu este cazul

10. Încetarea acordului cadru
10.1 - Prezentul acord cadru încetează de drept: 
a) la expirarea perioadei de valabilitate
b) prin acordul de voinţă al păt1ilor
c) prin rezilierea de către o patie ca mmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a

obligaţiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a 
pătţii în culpă. 

10.2 - Încetarea acordului cadru în confotmitate cu prevederile prezentului articol nu va influenţa, în 
niciun mod, executarea obligaţiilor scadente între Părţi. 
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11. Amendamente

11.1 - Pă1ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea 
clauzelor acordului-cadru, prin act adiţional. 

11.2 - Pe durata perioadei de valabilitate a Acordului-Cadru, Părţile au dreptul de a conveni modificarea 
şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a 
afecta caracterul general al Acordului-Cadru, în limitele dispoziţiilor prevăzute prevăzute de ait. 221 şi 222 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, coroborate cu prevederile referitoare la controlul ex ante al 
modificărilor contractului. 

12. Litigii
12.1 - Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se 

vor soluţiona pe cale amiabilă. 
12.2 - Dacă, după 30 zile de la începerea tratativelor, pă1ţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenţă contractuală, fiecare paite poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
competente. 

13. Comunicări
13.l - (1) Orice comunicare între pă1ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să

fie transmisă în scris. 

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
pnmirn. 

13.2 - Comunicările între pă1ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 

13.3 - Orice schimbare de adresă şi/sau date de contact va fi comunicată celeilalte părţi. 

14. Confidentialitatea informaţiilor si protecţia datelor cu caracter personal
14.1 Părţile colectează şi prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul contract în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigura confidenţialitatea şi securitatea adecvata a 
acestor date, în vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, 
a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 

14.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părţile aplica prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale legislaţiei naţionale.Datele 
cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului 
contract. 

14.3 Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt 
unnătoarele: nume, prenume, semnătura, funcţie, telefon, adresa de e-mail. 

14.4 Pe cale de excepţie, părţile au dreptul să dezvăluie/să divulge anumite date cu caracter personal, la 
solicitarea unei autorităţii, instituţii publice sau instanţe judecătoreşti, ori a unui alt terţ autorizat potrivit 
legislaţiei, în vÎitutea unei obligaţii legale sau a unei alte condiţii prevăzute de legislaţie. 

14.5 În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate 
anterior, partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă paite şi îi va solicita acordul scris cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

14.6 Oricare paite contractantă nu are dreptul de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la 
care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale. 

14.7 Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu 
cai·acter personal obţinute în baza prezentului contract are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi 
nu le prelucrează decât la cererea pă1ţilor, în confmmitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

14.8 În situaţia în care pă1ţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal ( distrugere, 
pierdere, modificare, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală) comunicate în baza 
prezentului contract, pă1ţile se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp posibil în împrejurările date, şi, în 
orice caz, în cel mult 48 de ore de la constatare. Notificarea va menţiona detaliile incidentului de securitate, tipul 
de date care au făcut obiectul incidentului de securitate şi identitatea fiecărei persoane afectate (sau, dacă nu este 
posibil, numărul aproximativ de persoane vizate şi de înregistrări de date cu caracter personal vizate). 
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14.9. Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioada de executare a 
contractului şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea 
documentelor. 

14.10 Fiecare parte va acţiona ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în 
legătură cu prezentul contractul şi nici una dintre părţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către 
cealaltă parte a legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal. 

15. Limba care guvernează Acordul - cadru
15.1 - Limba care guvernează prezentul acord-cadru este limba română. 

Pătţile au convenit să încheie azi, 27.07.2022, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare patte. 

PROMITENT ACHIZITOR, 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

� DIRECTOR GEN ·,'·, .
Cosmin - Laure · �$ · 

•. 

·
/ 
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PROMITENT FURNIZOR, 
CELEBRIS 2008 SRL 

ADMINISTRATOR, 




