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Proiect de contract 

Având ca temei legal: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la 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. PărJile contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, Pomia 1, tel. 
0241/616.124, fax 0241/616.229, înfiinţată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. 
RO6JlTRIEZ231F845000200130X deschis la Trezoreria Mlmicipiului Constmlţa, reprezentată prin 
lDlirector GenernR - Cosmin Laurenţiu lDlUMITRACHE  în calitate de ACHIZITOR, pe de o 
parte 

şi 

CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L cu sediul în Constanta, Bld.Mamaia, nr.192, 
judeţul Constanţa, număr de înmatriculme la Registrul Comertului J13/1161/1998, cod fiscal 
RO10413772, , reprezentată prin Administrator , în calitate de PRESTATOR, pe de altă pmie 

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

a) contract - prezentul contract şi toate ffilexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contnictului - 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/mlexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le fumiza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f) forja maj01·ă - reprezintă o împrejurme de origine externă, cu caracter extraordinm·, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afm·a controlului oricărei pfuţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executmea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca mmare a unei carmltine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat foiţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, f'mă a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din pă1ţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 3 65 de zile.
h) Ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a mmiifestat 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;
i) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui contract şi care execută
şi/sau furnizează şi/sau prestează anumite părţi ori elemente ale contractului ori îndeplineşte
activităţi care fac parte din obiectul contractului, răspunzând în faţa Prestatorului pentru
organizm·ea şi derula�·ea tuturor etapelor necesare înacest scop;
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3. Inte1pretare
3 .1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la f01ma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Te1menul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligat01·ii 

4. Obiectul şi prejul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de reparal'e şi de întreţinern a perifericelor 
informatice (dispozitivelm· de imprimam şi copiere) din cadrul Autol'ităţii Navale Române 
sediul central şi Căpită11iei Zonale Constanţa" conform cerinţelor caietului de sarcini, în 
perioada/perioadele convenite şi în confo1mitate 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 contJ·actului, plătibil de către Achizitor Prestatorului este 
de 11.400,00 lei fara 'fV A/12 luni, la care se adauga TVA în valoare de 2.166,00 lei. 
Astfel, preţul plătibil lunar de cătJ·e Achizitor Prestatorului este de 950,00 l,ei fără 'fV A/lună. 

5. Durata contractului
5. 1 - Durata prezentului contJ·act este de 12 luni de la data intrării sale în vigoare, cu posibilitatea
prelungirii pentru o perioadă de 4 luni.
5 .2. - - Prelungirea contractului se va realiza prin Act Adiţional şi este condiţionată de existenţa
resurselor financiare alocate cu această destinaţie. 
5 3 C t · t 1 · tr·-' · 1 d t d ·� '1-.o/ l''2' . - on rac u m am vigoare a a a e ............. , ... v. ........ ..

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contJ·actului sunt: 

a) caietul de sarcini
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară
c) alte anexe;

7. Obligafiile principale ale Pl'estatol'ului
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada 
convenită şi în confo1mitate cu obligaţiile asumate. 
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contJ·act. 
7.3 - 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.

8. ObligaJiile principale ale Achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate lunar, în contul de trezorerie al Prestatorului, numai după aprobarea/recepţia fără 
obiecţiuni a livrabilelor aferente activităţilor şi numai în condiţiile din Caietul de sarcini. 
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în te1menul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să platească preţul serviciilor cătJ·e Prestator în tennenul de 30 de zile 
de la primirea facturii fiscale însoţită de Raportul de activitate hmar, aşa cum este descris în 
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caietul de sarcini. Prestatorul se obligă să emită lunar factura aferentă serviciilor prestate prin 
prezentul Contract. 
8.4 - 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 scuti timp posibil. 

9. Sancjiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligajiilor
9.1 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a 
facturii în termenul prevăzut la ati. 8.4, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile ati. 8 din 
Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Autorităţi 
contractante, dat· nu mai mult decat valoarea contractului. 
9.2-În cazul în care, Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, îşi 
îndeplineşte cu întârziere obligaţiile sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea 
contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la ati. 3 alin. 21 din 
O.G. m,13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementai·ea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de 
întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre pă1ţi, în mod 
culpabil, dă dreptul pătţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune
interese, daca ulterior notificarii scrise adresată de către patiea lezată, partea în culpă nu işi 
execută în mod corespunzător obligaţiile respective, în te1men de 30 de zile de la primirea 
notificării. În cazul în cat·e partea în culpă va îndeplini obligaţiile neîndeplinite sau îndeplinite 
necorespunzator în te1menul menţionat mai sus, rezilierea nu va mai opera. 

Clauze specifice 

1 O. Alte responsabilităJi ale Prestatol'lllui 
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajainentului asumat şi în confotmitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestai·ea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipatnentele 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. 
1 O .2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în confmmitate cu graficul 
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
10.3 - Prestatorul va gestiona mmătoarele riscuri: riscul privind calitatea/profesionalismul 
angajaţilor Prestatorului responsabili de contract; riscul privind comunicarea în cadrul 
contractului; riscul pentru securitatea si sănătatea în muncă, atât pentru angajaţii Prestatorului 
responsabili de contract cât şi pentru personalul instruit; risc provenit din calitatea livrabilelor; 
riscul de a nu îndeplini activităţile la timp; riscuri aferente condiţiilor de modificai·e a 
contractului; riscuri aferente condiţiilor de încetare a contractului; riscuri din activitatea 
financiai·ă. 
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11. Alte respo11sabilităji ale Achizitol'Ului
11.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile ofertei. 
11.2 - Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi 
legalitatea datelor/informaţiilor/docmnentelor puse la dispoziţia Prestatorului în vederea 
îndeplinirii Contractului. 
11.3 - Autoritatea contractantă se obligă să recepţioneze serviciile prestate şi să ce1tifice 
conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de Sarcini. 

12. Recepjie şi vel'ificări
12.1 - 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. 
12.2 - La fiecm·e intervenţie a Prestatorului se va întocmi de către acesta un Proces Verbal de 
intervenţie de la nivelul locaţiei, care se va semna de ambele părţi. 
12.3 - Prestatorul răspunde, potrivit obligaţiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse cm·e vor fi 
sesizate în scris Prestatorului de către autoritatea contractantă, Prestatorul fiind obligat să 
remedieze calitatea serviciilor. 
12.4 - 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:  
din pmtea Prestatorului: .......................... . 

12.5 - În situaţia în cm·e, la recepţia serviciilor, acestea nu corespund cerinţelor tehnice, plata 
contravalorii serviciilor ce fac obiectul contractului mmează a se efectua numai după livrarea 
integrală calitativă şi cantitativă a serviciilor contractate, nefiind permise plăţi pmţiale din pmtea 
Achizitorului pentru obligaţii îndeplinite parţial de către Prestator. Eventualele remedieri se vor 
efectua pe cheltuiala Prestatorului. 

13. Ajustarea prejului contractului
13 .1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract. 
13.2-Preţul contractului este fetm şi nu se ajustează.

14. Confidenţialitatea informaţiilor şi 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 asig111'ării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau 
ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 
14.2 - În procesul de prelucrm·ea a datelor cu caracter personal, părţile aplica prevederile 
Regulmnentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucral'ea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulmnentul general 
privind protecţia datelor) şi ale legislaţiei naţionale. 
14.3 - Datele cu caracter personal comunicate în cadrul pre:z:entului contract, vor fi prelucrate în 
scopul executării prezentului contract. 
14.4 - Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării prezentului 
contract sunt mmătoarele: nume, prenume, semnătura, funcţie, telefon, adresa de e-mail. 
14.5 - 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 vi1tutea unei obligaţii legale sau a unei alte condiţii prevăzute 
de legislaţie. 
14.6 - În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele 
menţionate ante1jor, partea care realizează prelucrarea va infonna cealaltă parte şi îi va solicita 
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acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în confo1mitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
14. 7 - Oricare parte contractantă nu are dreptul de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute
sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini
obligaţiile contractuale.
14.8 - Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la
datele cu caracter personal obţinute in baza prezentului contract are obligaţia să păstreze
confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
14.9 - Documentele, listele, actele, dosarele precum si orice fel de date aparţinând Achizitorului,
indiferent de suportul lor de stocare, despre care Prestatorul a luat cunoştinţa in exercitarea
atribuţiilor sale contractuale, sunt confidenţiale.
14.1 O - Prestatorul se obligă sa nu reutilizeze datele personale şi nici infotmaţiile din
documentele, dispozitivele hardware, aplicaţiile software care conţin date personale şi despre care
a luat cunoştinţă în executarea contractului, în niciun fel şi pentru niciun alt scop neprevăzut in
contractul de prestării servicii si documentele anexate acestuia, nici în interes propriu, nici în
interesul unei alte terţe părţi, nici cu titlu gratuit, nici cu titlu oneros.
14.11 - Prestatorul nu va utiliza pentru instalare/mentenanţa software PC-uri/laptopuri
aparţinând Achizitorului decât in prezenta angajatului Achizitorului care utilizează respectivul
echipament sau a unui reprezentant al Biroului IT. Prestatorul nu va solicita parola dispozitivului
respectiv, aceasta va fi introdusa de utilizator.
14.12 - Prestatorul nu va introduce dispozitive de copiere in PC-urile/laptopurile aparţinând
Achizitorului si nu va sustrage date din echipamente, daca acest lucru este necesar va solicita
aprobarea Biroului IT.
14.13 - Prestatorul nu va întreprinde acţiuni care ar putea afecta securitatea PC
urilor/laptopurilor la care are acces.
14.14 - În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal
( distrugere, pierdere, modificare, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală)
comunicate în baza prezentului contract, părţile se vor infotma 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).
14.15 - Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioada de
executare a contractului şi ulterior încetării acestuia, în confotmitate cu prevederile legale
referitoare la arhivarea documentelor.
I 4.16 - Fiecare patte va acţiona ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a
datelor în legătnră 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. Foita majoră
15.1 - Fo11a majoră exonerează pătiile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a fot1ei majore, dar rară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pătiilor până la apat·iţia acesteia. 
15.3 - Pattea contractantă care invocă fotia majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri cat·e îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
15.4 - Pattea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.5 - Dacă fot1a majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare patte va avea dreptul să notifice celeilalte păt1i încetarea de drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din păt1î să poatăpretindă celeilalte danne�interese ..
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16. Încetarea r;ontractului
16.1 - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului

contract şi legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor consenmat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător
obligaţiile contractuale.
16.2 - În situaţia rezilierii, totale/parţiale 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.
16.3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
16.4-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa 1milateral 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.
16.5 - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau
dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în confonnitate cu
dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul ele a denunţa unilateral contractul în perioada
de valabilitate a acestuia în una dintre unnătoarele situaţii:
a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi cam a fost constatată printr-o decizie
a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în
vigoare.
16.6 - Achizitorul poate proceda la rezilierea 1milaterală a contractului, fară efectuarea vreunei
alte formalităţi şi rară intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul
subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi
obligaţiile sale.
16.7 - Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu
prevederile în materie ale Codului Civil.

17. SoluJionarea litigiilor
17.1 - Pă11ile vor depune toate efo1turile 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. 
17.2 - Dacă, după 15 zile ele la începerea acestor tratative, păt1ile nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti competente. 

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între pă11i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 

(2) Orice docmnent scris trebuie îmegistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii. 
19.2 - Comunicăt·ile între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii com1micăt·ii. 
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18.3 - Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de 
comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei 
comunicări. 

19. Legea aplicabilă contractului
19 .1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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